
■ Wędruje w czasie: Smuggler 

Od czasów, gdy w 1945 roku w pierwszym komputerze 

ENIAC zahuczał prąd rozgrzewający jego 18 000 lamp 

elektronowych, upłynęły cztery ludzkie pokolenia. A od 

czasu, gdy w 1972 roku pierwsza prakonsola wypełzła 

z elektronicznego oceanu i ciężko dysząc, niezgrabnie 

poczołgała się w nieznane - mija już konsolowych 

pokoleń... osiem. Zaprawdę, powiadam wam - nadszedł 

czas, by zamiast poświęcać kilka stron na historię 

którejś z maszynek przyjrzeć się całościowo kolejnym 

fazom ich ewolucji! 

Co, wydawało się wam, że prehi¬ 

storia konsol to tylko Odyssey stwo¬ 

rzona przez Ralpha Baera? Sam tak 

myślałem, gdy rozpoczynałem pracę 

nad tym tekstem - że Odyssey, że 

Atari Home Pong... i może coś tam 

jeszcze się znajdzie. Tymczasem, ku 

swemu zdumieniu, musiałem doko¬ 

nać naprawdę ostrej selekcji, by zmie¬ 

ścić się na dwóch stronach z opisem 

wszystkich interesujących urządzeń. 

Bo imię ich - legion. 

Co można powiedzieć o pierwszej ge¬ 

neracji? Że Pongiem stała - praktycz¬ 

nie wszystkie maszyny to właśnie tę 

grę (a raczej TableTennis, bo Pong jest 

poniekąd zrzynką z niego) domyślnie 

miały w pamięci. Jeśli były kartridże 
do podłączenia, to niezawierały ani 
bajta pamięci ROM, a tylko modyfiko¬ 

wały preinstalowanego Ponga tak, by 

udawał, że jest np. hokejem czy symu¬ 

lacją (hehe) wyścigów samochodo¬ 

wych. Grafika - symboliczna. Dźwięk 

- czasem był, czasem nie, ale nawet jak 

był, to ograniczał się do„bipkania"a la 

PC Speaker. Design urządzeń - sier- 

miężno-pocieszny, a cena zwykle sło¬ 

na, odpowiadająca 500współczesnym 

dolarom. I co? I sprzedawały się. Bo 

ludzie zawsze chcieli grać! 

1972 
Magnavox Odyssey 
Praprzodek wszystkich 

konsol. Ponieważ dość 

niedawno poświęciłem 

mu osobny artykuł (CDA 

02/2015), teraz tylko 

w największym skró¬ 

cie przypomnę, że ten 

czcigodny zabytek 

techniki na baterie (zasi¬ 

lacz był opcjonalny) gene¬ 

rował wyłącznie czarno-biały obraz 

bez dźwięku, w rozdzielczości rzędu 
kilkudziesięciu pikseli na krzyż, 

a w pamięci miał „zaszytą" jedną grę 

-TableTennis. I jak już napisałem we 

wstępie - dokupywane do konsoli 

kartridże tylko modyfikowały tę grę. 

Aby uatrakcyjnić mizerną grafikę, 
dodawano do zestawu specjalne 
nakładki na monitor, np. z doryso¬ 

wanymi bramkami czy torami wyści¬ 

gowymi, po których poruszał się 

piksel czy dwa, symbolizujący piłkę, 

zawodnika, samochód Krótko mó¬ 

wiąc, nawet jak na owe pionierskie 

czasy, sprzęt nie powalał możliwo¬ 

ściami. Tym niemniej do 1975 roku, 
gdy zakończono jego produkcję, 
znalazł jakieś 360 000 nabywców 
(a każdy z nich wyłożył równowar¬ 

tość dzisiejszych 550 dolarów), co 

przekonało wielu dotąd wątpiących 
w sukces takiej„zabawki"decydentów, 

że jest to całkiem chłonny rynek, na 

który warto wkroczyć. 

Ciekawostka: konsola składała się 

zaledwie z 40 diod i 40 tranzystorów. 
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1975 
Atari Home Pong 
Z grą Pong jest o tyle ciekawie, że 
twórca Magnavox Odyssey oskarżył 
firmę Atari o plagiat pomysłu na elek¬ 
troniczny tenis stołowy i na mocy ugo¬ 
dy dostał od niej 700 000 $. Uwzględ¬ 
niwszy jednak, jak ogromne pieniądze 
zarobiło na Pongu Atari, to jakby dać 
100 zł za diament wielkości grochu. 
Decydenci Atari, widząc szalony sukces 
tej gry na automatach coin-op, słusznie 
doszli do wniosku, że znajdą się chętni, 
by w nią pograć także w domowym 
zaciszu i bez konieczności wrzucania 
kolejnych monet. Stworzono więc 
kunsolę, Uddycyji liezdiilaną bateriami, 
z tą jedną jedyną grą zaszytą w pamię¬ 
ci ROM i wbudowanym głośniczkiem 
robiącym (niespodzianka) „ping" oraz 
„pong" Kosztowała dokładnie 98,95 
ówczesnych dolarów (czyli ok. 500 
dzisiejszych) i sprzedawała się dosko¬ 
nale - w pierwszym roku z półek zeszło 
około 150 000 sztuk, choć debiut 

miała dość trudny i późny (ale szczę¬ 
śliwie zdążyła na sezon świątecznych 
zakupów(*)) z uwagi na rozmaite za¬ 
wirowania formalno-prawne oraz 
problemy z dystrybucją. Konsola do¬ 
żyła do 1977 roku, sprzedając się 
w liczbie 320 000 sztuk (plus ogrom¬ 
na masa rozmaitych legalnych i niele¬ 
galnych klonów, rzecz jasna). 

Ciekawostka: początkowo konsola 
nazywała się Sears Tele-Games. Cze¬ 
mu właśnie tak? Bo pierwotnie tylko 
Sears chciał ją sprzedawać i tylko pod 
taką nazwą. 

(*) Ludzie stali w dwugodzinnych kolejkach, 

by ją kupić, a Atari nie nadążało z produkcją. 

1976 
Coleco Telstar 6040 
Konsolao mocno archaicznym nawet 
jak na lata 70. designie i zaskakująco 
niskiej cenie - tylko 50 ówczesnych 
dolarów. Czyli połowa tego, co kosz¬ 
towała konkurencja, przy praktycznie 
tych samych możliwościach. W środku 
tradycyjnie bateryjka 9 V oraz trzy gry: 
tenis, piłka ręczna i hokej, z możliwo¬ 
ścią trzystopniowego regulowania 
poziomu ich trudności. 

W ciągu kilku lat powstało aż 14 jej 
wariantów, w tym dziwaczny Telstar 
Arcade o kształcie graniastosłupa, 
znacząco różniących się możliwościa¬ 

mi, parametrami oraz wyglądem. Ta 
pierwsza, która nas tu interesuje, 
generowała tylko grafikę czarno-bia¬ 
łą i dźwięk z wbudowanego głośnicz¬ 
ka. Potrafiła też sama zliczać zdobyte 
przez graczy punkty. W sumie sprze¬ 
dano niecały milion sztuk konsol 
tej firmy. 

Ciekawostka: nazwa konsoli na¬ 
wiązywała do miana, jakim zbiorczo 
określano wtedy rozmaite satelity 
komunikacyjne umożliwiające mię- 
dzykontynentalne transmisje tele¬ 
wizyjne. Dlaczego właśnie do nich, 
tego dziś nie wie nikt. 

Philips Tele-Spiel ES-2201 
Pierwsza konsola oficjalnie dystrybu¬ 
owana w Europie. Zasilana 9-woltową 
bateryjką z Badmintonem (kometką) 
na dołączonym kartridżu kosztowała 
około 80 ówczesnych dolarów. Urzą- 
dzonko nie wyglądało zbyt poważnie 
i nie powalało możliwościami. Brak 
dźwięku, dwa kolory (zgadnijcie, ja¬ 
kie...), nie potrafiło nawet samo zli¬ 
czać punktów. Dodatkowo można 
było dokupić 4 kartridże (każdy kosz¬ 
tował ok. 8-9 $). Ponieważ w ciągu 

następnych dwóch lat Philips wypuścił 

aż cztery wersje te¬ 
go urządzenia, to 
musiało się cieszyć 
jakąś tam popular¬ 
nością. 

Ciekawostka: 
na panelu kon¬ 
soli umieszczo¬ 
no dwa suwaki (na 
skali 0-15), za pomocą których gra¬ 
cze musieli ustawiać sobie aktualny 
wynik rozgrywki. 

Mattel Auto Race 
AchtungIWnimajne! Uwa¬ 
ga! Pierwszy handheld 
w historii! Tak - już wtedy 
się pojawiły. Na mikrosko¬ 
pijnym ekraniku położenie 
pojazdów wizualizowały 
migoczące czerwone diody. 
Gracz mógł ustawiać 
w trakcie gry cztery prędko¬ 
ści samochodu. Zamiast 
próbować wam tłumaczyć, 
jak się na tym grało - po 
prostu podaję adresfilmiku: 

(wrrrf w ffhffnsanics skroc.pl/6b47d. Cenę 
tej zabawki ustalono na 
24 $, a sprzedaż „prze¬ 
kroczyła oczekiwania 
producenta". (Niestety 
nie znalazłem konkret¬ 
nej wartości). 

Ciekawostka:jako bazę 
pod tę konsolę wykorzy¬ 
stano hardware i soft- 
warp kalkulatora I to 
od razu widać. 

Drugi pldn ■■■■■■■■■ 
Rozmaitych konsol - głównie klo¬ 
nów Atari Ponga - stworzono w la¬ 
tach 70. kilkadziesiąt. Tutaj te naj¬ 
ważniejsze/najdziwniejsze. 

■ Video Sport MKII (1974) - angiel¬ 
ska konsolka dostępna tylko w UK 
przez niecałe dwa lata, za około 35 
funtów. Trzy gry w pamięci (Pong 
i jego dwie modyfikacje). Sprzedano 
- uwaga! - około trzech tysięcy sztuk, 
co czyni ją najmniej popularną konso¬ 
lą w całej historii branży. A do tego 
jedną z najszkaradniejszych. 

■ Odyssey 100-4000 (1975-77) - 
seria modyfikacji konsoli Odyssey. 
Dodawano więcej gier w pamięci, zli¬ 
czanie punktów, zmieniano obudowę 
i kontrolery, w końcu pojawiły się też 
dźwięk i kolor. Ale żadna z nich nie 
odniosła rynkowego sukcesu. 

■ PC-50X Family (1975) - było to 
określenie całej rodziny, w skład 

której wchodziło kilkanaście urzą¬ 
dzeń o nader różnych parametrach 
i nazwach w rodzaju Cablestar 01- 
-4354, Jeu Video SD 050S czy Prinz- 
tronicTournament Colour Program- 
mable 2000. Co je łączyło? Wszystkie 
bazowały na tej samej rodzinie chi¬ 
pów AY-3-8xxx. Niektóre z nich mo¬ 
gły generować grafikę w kolorze. 

■ Interton Video 2000 (1975) - moż¬ 
liwościami praktycznie w niczym nie 
odróżniała się od Odyssey, a oprócz 
zainstalowanego Ponga dostępnych 
było (na dokupowanych kartridżach) 
pięć jego modyfikacji. 

■ Wonder Wizard (1976) - klon Pon¬ 
ga sprzedawany w arcypaskudnej 
drewnopodobnej obudowie. 

■ APF TV Fun (1976) - konsola 
produkowana w Japonii z przezna¬ 
czeniem na angielski rynek. Również 
klon Ponga, zamknięty w dość intry¬ 

gującej kształtem drewniano-meta- 
lowej obudowie. 

■OrelecPP-2000 (1976) -francuska 
konsolka z dwiema grami w pamięci 
(Pong i popularna we Francji pelota). 

■ Mestron Fernseh SpielTVG 2006 
(1976) - w sumie to kopia Video Sport 
MK II albo chociaż projektanci MFS 
bardzo się tą konsolą „zainspirowali". 
Sześć gier w pamięci. 

■Teletenis Multijuegos (1976) -jego 
hiszpańscy projektanci musieli dostać 
pod choinkę Intertona Video 2000. 

■ Lasonic 2000 (1976) - madę in 
France. Gry identyczne jak w Video 
Sport MK II, ale dużo lepszy design.To 
akurat zresztą żadna sztuka była. 

■ Bandai TV Jack (1977-78) - seria 
„pongosoHPong + konsola) przezna¬ 
czonych na rynek japoński. 

■ Mattel Electronic Football (1977) 
- następny kalkulatoro-handheld. 
„Symulator" amerykańskiego futbolu. 
Ale nadal wszystko bazowało na miga¬ 
jących czerwonych diodkach. Sprzedał 
się aż w 500 000 egzemplarzy. 

■ Atari Stunt Cyde (1977) - ofero¬ 
wała kilka gier, w których szaleliśmy 
na motocyklu (widok NIE z oczu kie¬ 
rowcy!). Ciekawostką jest wbudowany 
w nią kontroler imitujący kierownicę 
tegoż motocykla. 

■ Philips Odyssey 2001 (1977)-tak 
naprawdę to nieco zmodyfikowana 
wersja Magnavox Odyssey4000 sprze¬ 
dawana w Europie. 

■ Color TV-Game (1977-80) - to 
rodzina prostych„pongosol"produko- 
wanych przez Nintendo wyłącznie na 
rynek japoński. Powstało w sumie 
5 modeli, które sprzedały się w łącznej 
liczbie 3 milionów egzemplarzy. ICDAI 
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Generacja druga 1976-1983 

Bal na Titanicu 
1 Zaprasza do Parku jurajskiego: Smuggler 

Gdyby puruwiicać ruzwuj kuiibul du ewulutji zwierząt, 

pierwsze urządzenia przypominałyby niezdarne płazy, 

które dopiero co zdecydowały się wyjść z morza na suchy 

ląd. Druga generacja to już odpowiednik czasu, gdy na 

Ziemi pojawiają się pierwsze dinozaury. Porównanie 

tym sensowniejsze, że większość wówczas istniejących 

„gatunków" tu również wyginęła nagle wskutek 

ogromnej katastrofy. 

Czym różniły sie urządzenia druqiei 
generacji od swych szacownych przod¬ 
ków? Zamiast na stałe zaszytych 
w układach gier nowe konsole wypo¬ 
sażono w mikroprocesory umożli¬ 
wiające odczyt i wykonanie zawar¬ 
tych w pamięciach ROM programów. 

Te ostatnie wprowadza no do konsol za 
pomocą wymiennych kartridży (po¬ 
czątkowo ich pojemność to 2-4 kB, pod 

koniec tej aeneracii zaś 16-32 kB, 
dzięki czemu wielkość i złożoność gier 
odczuwalnie się poprawiły). Rozdziel¬ 
czość obrazu to nawet 320 x 192 pik¬ 
seli, paleta jednocześnie używanych 
barw stała się 4-bitowa (16 kolorów), 
a zamiast prymitywnych „beepów" 
urządzenia zaczęły generować kilku- 
kanałową ścieżkę dźwiękową. Począt¬ 
ki, oczywiście, były nieco skromniejsze. 

Czym jest sprite? 
Technika ta została stworzona w celu poprawy możliwości gra¬ 
ficznych ówczesnych komputerów i konsol. Polegała na nakłada¬ 
niu na wygenerowany obraz niedużych i osobno animowanych 
dwuwymiarowych obrazków. Operacje z tym związane nie były 
wykonywane na zawartości pamięci RAM przez procesor, ale już 
na sygnale wideo przez oddzielne wyspecjalizowane układy. 
Sprite’y można było dodatkowo skalować i nakładać na siebie. 

1976 
Fairchild Channel F 

4* Grafika: 128x64 

i* Paleta kolorów: 8 

Kolory naraz na ekranie: 6 

Pamięć RAM: 64 bajty 

Pojemność nośnika: 4 kB 

Sprite'y:0 

<#■ Dźwięk: 4 kanały stereo 

Liczba dostępnych gier: 23 

To właśnie ta konsola za 170 $ za- 
początkowała drugą genera¬ 
cję - po raz pierw¬ 
szy zawierała 
będący jej „ser¬ 
cem" procesor 
(taktowany zega¬ 
rem 1 MHz) i miała 
możliwość łado¬ 
wania tytułów zapi¬ 
sanych w pamięci ROM na wymien¬ 
nych kartridżach. W sumie powstało 
ich 21, po 20 $ sztuka, na każdym 
jeden tytuł. Ale były to wreszcie na¬ 
prawdę różne gry, a nie tylko kolejne 
wariacje na temat paletki i piksela. Do 
tego urządzenie miało dwie od razu 
wbudowane w swą pamięć ROM. 
Innowacyjność Fairchilda zupełnie 
nie została doceniona, bo po trzy¬ 
letnim okupowaniu sklepowych re¬ 

gałów sprzedano zaledwie 250 000 
egzemplarzy. 

Ciekawostka: Jej pierwotna nazwa 
toVideo Entertainment System (VES), 
ale po premierze Atari VCS szybko 
została zmieniona na Channel F,żeby 
się klientom nie myliły. No cóż, jakby 
się jednak myliły, to może by na tym 
Fairchild lepiej wyszedł... 
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1977 
AtariVCS/ 
Atari 2600 
Tej konsoli poświęciłem 

niedawno osobny arty¬ 
kuł (CDA 04/2015), 
więc teraz tylko po¬ 
wiem, że to kolejny 
dowód na to, że nie 
wygrywa najlepszy, ale 
ten, kto potrafi się mądrze zarekla¬ 
mować. Bo były w tej generacji kon¬ 
sole o lepszych osiągach i tańsze - ale 
dzięki doskonałym„ekskluziwom" (ze 
Space lnvaders na czele), dużej liczbie 
gier oraz marketingowi konsola zdo¬ 
minowała rynek, deklasując wręcz 
konkurencję. Nie osiągami, ale wyni¬ 
kami sprzedaży - ok. 15-17 min sztuk 
do 1983 i jakieś 25 mln(*) w sumie. 
Atari VCS, przechrzczony potem na 
Atari 2600, był w oficjalnej sprzedaży 
aż do 1.01.1992! 

Ciekawostka: Wszystkie konkuren¬ 
cyjne stacjonarne konsole drugiej 
generacji razem wzięte sprzedały się 

ponad 2 razy słabiej niż sama A2600. 

(*) W niektórych źródłach mówi się nawet 

o 30-40 milionach, ale nie brzmi to prawdo¬ 

podobnie, bo skoro w szczycie prosperity 

sprzedano do 17 min egzemplarzy, to jakim 

cudem w czasach kryzysu na rynku gier 

«* Grafika: 160 x 192 

i* Paleta kolorów: 128 
* Kolory naraz na ekranie: 8 
* Pamięć RAM: 128 bajtów 
* Pojemność nośnika: 4 kb 

Sprite'y: 2 
<* Dźwięk: 2 kanały stereo 
•* Liczba dostępnych gier: 418 

i pojawianiu się konsol trzeciej generacji 

starzejący się VCS miałby sprzedać co naj¬ 

mniej tyle samo? 

- T 

1978 
Magnavox Odyssey 2 
Po niezbyt udanych próbach za- 
wojowonio rynku kolejnymi liftin 

gowanymi wersjami prakonsoli 
Magnavox stworzył zupełnie 
nową konstrukcję, wy¬ 
cenioną na 199 $, 
szumnie lansowa¬ 
ną jako „najbar¬ 
dziej zaawansowa¬ 
ny system [do gier] 
na świecie". Hasło-gdy się popatrzy 
na jej osiągi - nieco na wyrost 
(szczególnie kulał dźwięk). Należy 
jednak wspomnieć, że konsola 
miała wbudowaną dotykową 
klawiaturę, interpreter BASIC-a 
i syntezator mowy (!). W Europie 
była sprzedawana jako Philips Vi- 
deopac G7000. (Ulepszona wersja, 
Videopac G7200, miała wbudowa¬ 
ny 9-calowy monitor mono). Pomi¬ 
mo raczej niedużej liczby dostęp¬ 
nych gier spodobała się graczom, 
sprzedano 2 miliony sztuk. 

Ciekawostka: cena jednej gry na 
tę konsolę (50 $) to odpowiednik 
dzisiejszych 800 zł (!). Co, uważa¬ 
cie, że to „trochę" drogo? To za 
chwilę, przy lekturze ramki„Dru- 
gi plan" możecie się naprawdę 
mocno zdziwić... 

* Grafika: 160x200 
Paleta kolorów: 16 

* Kolory naraz na ekranie: 16 
* Pamięć RAM: 64 bajty 

<* Pojemność nośnika: 8 kB 

* Sprite'y:4 

* Dźwięk: 1 kanał mono 
* Liczba dostępnych gier: 62 

♦ I I I 
0068 ?????? 0052 

1979 
Mattel Intellwision 
Jeden z największych konkuren¬ 
tów Atari 2600 w walce 
o serca i kieszenie graczy. 
Dlaczego przegrał, 
skoro oferował 
nieco lepsze pa¬ 
rametry audio/ 
wideo (w swoich 
reklamach Mattel 
przekonywał, że jego 
konsola ma znacznie 
większe możliwości) oraz bogatą 
ofertę akcesoriów, wśród których 
znajdujemy m.in. syntezator, moduł 
„komputerowy", zewnętrzną klawia¬ 
turę itd.? Po pierwsze był o połowę 
od niej droższy (aż 300 $), a do tego 
dużo bogatsza biblioteka gier na 
A2600 sprawiła, że konsola Mattela 
sprzedała się„tylko"w 3 milionach 
egzemplarzy. Co zresztą było cał¬ 
kiem przyzwoitym jak na owe czasy 

wynikiem. 

4* Grafika: 160x192 

4* Paleta kolorów: 16 
4* Kolory naraz na ekranie: 16 

4* Pamięć RAM: 1,5 kB 
4* Pojemność nośnika: 4-16 kB 

*hSprite'y:8 

Dźwięk: 3 kanały stereo 
4* Liczba dostępnych gier: >120 

Ciekawostka: Mattel wypuścił ada¬ 
pter (System Changer) umożliwiają¬ 
cy podłączanie i uruchamianie gier 
z A2600 na ich konsoli. W gruncie 
rzeczy była to tak naprawdę oddziel¬ 
na konsola - klon A2600 - korzysta¬ 
jącą tylko z zasilacza i kontrolerów 
lntellivision. 

Kryzys w branży gier wideo 
Trwał w USA w latach 1983-1985. Przyczyn było kilka - po pierwsze po¬ 
wstawało coraz więcej gier, ale ilość nie wiązała się z jakością. (Symbolem 
tego trendu była żenująco słaba egranizacja filmu„E.T."na A2600, wydana 
w 12 milionach egz.). Po drugie na rynku pojawiało się coraz więcej urzą¬ 
dzeń, zwykle ze sobą niekompatybilnych, co dezorientowało i zniechę¬ 
cało nabywców. Po trzecie pozycji konsol zagroziły pierwsze ogólnodo¬ 
stępne komputery.,,Dlaczego kupować dziecku konsolę, która odciągnie 
je od nauki, skoro możesz kupić komputer, który przygotuje je do colle¬ 
ge^?"- kusił Commodore w reklamie swego C64. Po czwarte trwająca 
wówczas wojna cenowa między Atari i Commodore sprawiła, że ich 
komputery można było kupić taniej niż konsole. Po piąte branża „zabaw¬ 
kowa" uznała w tym czasie gry wideo za przemijający trend i przestała je 
lansować oraz eksponować w sklepach. 

Skutki tych wydarzeń były dla producentów konsol i gier przerażające - 
obroty spadły o... 97%. I nie pomogły radykalne obniżki cen. Np. opisaną 
na kolejnej stronie konsolę GCE Vectrex przeceniono ze 199 na 100 $, 
a potem sprzedawano nawet po 49 $, byle tylko pozbyć się zalegających 
zapasów. Przeciętna cena kartridża z grą spadła w tych latach z ok. 35 $ do 
4-5 $. Taka sytuacja doprowadziła do bankructw lub wycofania się z tego 
rynku wielu ówczesnych potentatów (m.in. Magnavox, Coleco i Mattel). 
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1982 
Coleco ColecoVision 
Teoretycznie była to konsola ska¬ 
zana na sukces. Za umiarkowaną 
cenę 119,95 $ oferowało w mo¬ 

mencie startu 12 gier (w tym 
cieszącego się wielką popular¬ 
nością Donkey Konga), ale ich 
liczba szybko rosła. A że chodziły 
w rozdziałce 256x 192 i 16 kolorach, 
całość zaś podlana była dobrym 
trzykanałowy m dźwiękiem, to Ata- 
ri 2600 mogła mieć poważne 
obawy. (A propos, można było za 
pomocą adaptera uruchamiać też 
gry przeznaczone na tę konsolę). 
Nic więc dziwnego, że schodziła 
niczym ciepłe bułeczki - w pół roku 
sprzedano 500 tysięcy, a wszystko 
wskazywało na to, że w 1983 sprze- 

44 Grafika: 256x192 
44 Paleta kolorów: 16 

* Kolory naraz na ekranie: 16 

4* Pamięć RAM: 1 kB 
44 Pojemność nośnika; 32 kD 

4* Sprite’y: 32 
4*i Dźwięk: 3 kanały stereo 

44 Liczba dostępnych gier: 144 

daż będzie wielokrotnie wyższa. A tu... 
kaboom! Kryzys w branży! I koniec 
pieśni. Ale i tak do momentu swej 
śmierci w 1985 konsolę kupiły prawie 
2 miliony ludzi. Szkoda, zasługiwała 
na lpp<;7y ln<; 

To Uiyba iiajuekaw^ci kuiiiuld lej 

generacji. Nie dość, że sprzedawana 
za 199 $ z dołączanym 9-calowym 
monochromatycznym monitorem 
o nietypowym kształcie, to jeszcze 
generowała wyłączniegrafikę wekto¬ 
rową. Można było pod nią podłączyć 
aktywne okulary 3D za 60 $ (tak, tak, 

. moda na granie w 3D to wcale nie 
jest coś nowego...) oraz pióro 
świetlne. Samych gier powstało 
jednak tylko 28. Podobnie jak 
większość opisywanych tu kon¬ 
sol zmiótł ją kryzys w roku 1983. 

Ciekawostka: w tej najbardziej in¬ 
nowacyjnej technicznie konsoli 
owych czasów twórcy zmuszeni byli 
skopiować pomysł wykorzystany 
w prehistorycznej Odyssey - czyli 
specjalne nakładki na monitor, które 
np. zabarwiały w grze Heads Up Ac- 
tion Soccer ekran na zielono, symu- 
lnjąr murawę 

4* Grafika: wektorowa 

44- Paleta kolorów: 2 

44 Kolory naraz na ekranie: 2 
44 Pamięć RAM: 1 kB 

44 Pojemność nośnika: 32 kB 
44 Sprite'y: 0 

44 Dźwięk: 3 kanały stereo 
44 Liczba dostępnych gier: 28 

1982 
Milton Bradley 
GCE Vectrex 

Drugi plan 
RCA Studio II (1976) - chronolo¬ 

gicznie rzecz biorąc, to druga kon¬ 
sola drugiej generacji. Ale jeśli idzie 
o jej możliwości, to zdecydowanie 
jest z generacji poprzedniej (dwuko- 
lorowa grafika, jednokanałowy 
dźwięk). A że yiei i id nią puwbldłu 

tylko 11, a jej cena to 149 $, to nic 
dziwnego, że okazała się finansową 
porażką. 

1292 Advanced Programmable 
Video System (1976) - licencję na 
jej produkcję sprzedano co najmniej 
siedmiu firmom, konsola występuje 
więc w wielu wariantach i pod róż¬ 
nymi nazwami. Na rynku przetrwała 
do 1978 roku, zatem popyt na nią 
był raczej mizerny. 

Coleco Telstar Arcade (1976) - 
konsola o nietypowym wyglądzie, 
przypominająca graniastosłup, 
z wbudowaną kierownicą i przepust- 
nicą, lightgunem oraz dwoma pokrę¬ 
tłami, za 99 $. 

Bally Profesional Arcade/Astro- 
cade (1977) - gdyby tylko techni- 
balia decydowały o sukcesie, ta 

konsola powinna mieć miliony na¬ 
bywców. Ale cena 299 $ i względnie 
niewielka liczba giersprawiły,że nie 
cieszyła się dużą popularnością. 

Prim Inter Video 6Telejeu (1977) 
- niemiecka pongsola sprzedawana 
we Francji. Prim to zapewne skrót od 

„primitive".:) 

Bandai Super Vision 8000 (1978) 
- konsola produkowana na rynek 
japoński, o bardzo dobrych jak na 
owe czasy parametrach, z czym pew¬ 
nie wiążą się horrendalne ceny tak 
samego urządzenia (560 $), jak i gier 
-LdłyUi siedmiu, po uk. 100 $ sztuka 

(równowartość współczesnych 1600 
zł!). Obecnie jest kolekcjonerskim 
białym krukiem. 

Inerton VC 4000 (1978) - popular¬ 
na w N iemczech... i tyl ko tam. Ci, którzy 
wyłożyli ówczesne 360 marek (czyli 
ok. 180 $), mogli sobie pograć w 40 
dostępnych na nią gier. 

Prinztronic Micro 5500 (1978) - 
dostępna w Europie i... Nowej Zelan¬ 
dii. Wypuszczono na nią 7 (albo 8, 
źródła są sprzeczne) gier. 

Coleco Quaterback (1978) - pry¬ 
mitywny handheld z migoczącymi 
czerwonymi diodkami, „symulator" 
amerykańskiego futbolu. 

Milton Bradley Microvision 
(1979) - pierwszy handheld godny 
togo miana miał ekranik LCD o wy¬ 

miarach 38 x 38 mm i rozdzielczości 
16 x 16. Kartridże z grami miały 
wbudowane własne mikroprocesory, 
które były szalenie wrażliwe na elek¬ 
tryczność statyczną. 

APF Imagination Machinę (1979) 
- hybryda komputera z konsolą, 
z wbudowanym magnetofonem, 

grafiką w maksymalnej rozdzielczości 
256x192 (4 kolory z palety 8), jedno¬ 
kanałowym dźwiękiem, 15 dostęp¬ 
nymi grami na kartridżach, za marne 
599 $. Kupilibyście? No właśnie. 

Falrchlld Channel F System II 

(1979) - po marketingowej klapie 
swej konsoli Fairchild sprzedał prawa 
do niej firmie Zircon International.Ta 
wypuściła na rynek jej zmodyfikowa¬ 
ną wersję. Zmiany w sumie były dość 
kosmetyczne, więc i sukces rynkowy 
podobny - czyli żaden. 

Voltmace Database Games Com¬ 
puter (1980) - brytyjska konsola 
przypominająca możliwościami 
A2600, ale z gorszym dźwiękiem. 

SHG Blackpoint (1980) - przesta¬ 
rzała w momencie debiutu, a do tego 
powstało na nią zaledwie 7 gier. 

VTech CreatiVision (1981) - hybry¬ 
da konsoli i komputera (z membrano¬ 
wą klawiaturą wbudowaną w dwa 
dżojstiki). Możliwe było dołączenie 
zewnętrznej klawiatury, magnetofo¬ 
nu, a nawot drukarki. Alo jako koncola 

- za cenę 499 $ - to raczej słaby po¬ 
mysł, szczególnie że wypuszczono na 
nią tylko 17 gier. 

Epoch Cassette Vision (1982) - 
konsola przeznaczona na japoński 
rynek. Grafika 54 x 62, „beeper" za¬ 
miast dźwięku i 11 gier. Czy muszę 
pisać coś więcej? 

Entex Adventure Vision (1982) 
-amerykańska konsola z wbudowa¬ 
nym monitorem... LED-owym, o roz¬ 
dzielczości 150 x 40. Dwa kolory, 
symboliczny dźwięk, 4 gry, za 80 $. 

Emerson Arcadla 2001 (1982) - 
parametrami grafiki zbliżona do 
Atari 2600.Tyle że dźwięk był rodem 
z poprzedniej epoki, a do tego po¬ 
wstało na nią około 50 gier, i to nie- 
powalających, a całość kosztowała 
199 $. Szybko więc przeminęła 
z wiatrem. 

Atari 5200 Super System (1982) 
- w zamyśle konstruktorów miałto 
być lepszy pod każdym względem 
następca słynnej A2600. Pomimo 
niezłych parametrów (poza dźwię¬ 
kiem) konsola sprzedała się w ok. 
1 min egzemplarzy. Jak na wygó¬ 
rowane oczekiwania Atari - totalna 
klęska. 

Nichibutsu My Vision (1983) - 
urządzenie dostępne tylko na rynku 
japońskim. Kiepska grafika, 16 gier, 
koszt 150$.Sayonara! 

Gakken CompactVisionTV Boy 
(1983) - warta 100 $ konsola dla 
jednego gracza, niezła grafika (od 
128x64 do 256 x 192 w 8 kolorach), 
ale tylko 16 gier. Ciekawy design. 
Z uwagi na dość specyficzny wbu¬ 
dowany w konsolę kontroler lewo¬ 
ręczni mieli poważne problemy zjej 
obsługą. 
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I 

■ Krajobraz po bitwie ogląda: Smuggler   

Sytuacja branży konsolowej po kryzysie w 1983 roku przypominała początek filmu postapo. Na ruinach starych 

metropolii wilcy wyją, a w pogrążonych w mroku magazynach kurz osiada na tysiącach niesprzedanych konsol. Ci 

nieliczni, co ocaleli, liżą rany i liczą straty, nie kwapiąc się, by znów zasiedlać dawne włości. A że natura nie lubi próżni, 

w 1985 do amerykańskich portów przybyły statki, z których wyładowano kontenery wypełnione japońskimi konsolami. 

Inwazja na USA właśnie się rozpoczęła! 

Jak zdefiniować konsole trzeciej ge¬ 
neracji? Najprościej - bez wyjątku 
były to już zaawansowane technicz¬ 
nie konsole ośmiobitowe. I ten czy¬ 
telny podział - na 8-/16-/32- i 64-bitow- 
ce - będzie odtąd przez długie lata 
wyznaczał ich kolejne pokolenia. Ów¬ 
czesne next-geny różnią się od drugiej 
generacji sporo lepszymi parametrami 
- więcej RAM-u, dużo pojemniejsze 
kartridże, coraz lepszej jakości dźwięk 
na 3-5 kanałach (niektóre urządzenia 
wykorzystywały w tym celu zaawanso¬ 
wane techniki, stosowane dotąd tylko 

przez producentów syntezatorów), 
wyższa rozdzielczość (zwykle rzędu 
256 x 240, a w skrajnych przypadkach 
nawet 565 x 242), większa paleta barw, 
do 120 spriteów naraz na ekranie (i to 
dużych i wielokolorowych). A poza 
dżojstikami i wiosełkami możemy 
obsługiwać gry po raz pierwszy za 
pomocą przodków dzisiejszych pa¬ 
dów. Powstawały wtedy zresztą inne 
(czasem bardzo dziwaczne) kontrolery, 
które można było do nich dokupywać 
- np. Power Glove, czyli specjalna rę¬ 
kawica do NES-a. 

(NintendorTt) 
Sukcesy konsol NES/Famicom to nie tylko kwestia dobrego sprzętu i spraw¬ 
nego marketingu. Nintendo zawierało bowiem specyficzne umowy 
z „zewnętrznymi''twórcami gier, takie „propozycje nie do odrzucenia". 
Po pierwsze liczba gier - dany producent mógł wypuścić w ciągu roku mak¬ 
symalnie pięć tytułów(*), które do tego musiały zyskać aprobatę firmy. (I nie 
była to formalność - rygorystycznie podchodzono do ich tematyki, fabuły, 
używanego języka, spraw obyczajowych, przemocy, a nawet projektu naklej¬ 
ki na kartridżu itd.). Do tego developer musiał z góry odpalić firmie„dział- 
kę"od każdego wytworzonego egzemplarza kartridża z ich grą. Ninten¬ 
do nie obchodziło, czy go potem sprzedadzą, czy nie. I zabroniono im 
w ogóle tworzenia gier dla konkurencji - tzn. jeśli robisz gry dla Nintendo, 
nie wolno ci pracować dla innych firm. I to także przez dwa lata od momentu 
zakończenia współpracy z Nintendo! Gdy do sprawy wkroczył Departament 
Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, firma na początku lat 90. nieco 
złagodziła owe restrykcje (np. odchodząc od wymogu dwuletniej karencji). 
Ale z drugiej strony widać było, że Amerykanom za bardzo nie zależało, by 
„dokopać" Japończykom za te monopolistyczne zapędy - zapewne obawia¬ 
no się ponownego załamania rynku gier. 

(*) Niektóre źródła mówię o zaledwie trzech. 

<_ — 
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1983 
Nintendo Famicom 
To ta konsola podniosła 
branżę z kolan. 
Powstała pier¬ 
wotnie na ry¬ 
nek japoński, 
a jej nazwa była 
zbitką słów„Family Computer" (pier¬ 
wotnie miała zwać się GameCom). 
Wyceniono ją na 15 000 jenów, czyli 
równowartość ok. 300 ówczesnych 
dolarów. I choć pierwsze wersje były 
technicznie niedopracowane, od 
razu zachwyciła niewiarygodnymi 
jak na owe czasy możliwościami 
audiowizualnymi. Żaden ze współ¬ 
czesnych komputerków osobistych 
nie mógł się z nim równać grafiką 
i dźwiękiem. Na start Nintendo udo¬ 
stępniło takie swoje automatowe 
przeboje jak Donkey Kong, Donkey 
Kong Jr. oraz Popeye. A w grach 
używaliśmy - po raz pierwszy w kon¬ 
solach stacjonarnych - pada z kla¬ 
sycznym „krzyżakiem". 

Ciekawostka: popularny w Polsce 
w latach 90. Pegasus to nic innego jak 
nielicencjonowany klon Famicoma 
(więcej o tym w CDA 05/2015). 

9 Grafika: 256x240 
fS< Paleta kolorów: 52 

9 Kolory naraz na ekranie: 25 
9 Pamięć RAM: 2 kB 

9 Pojemność nośnika: od 8 kB 

9 Sprite'y: 64 
9 Dźwięk: 5 kanałów stereo 

9 Liczba dostępnych gier: 1800 

Famicom zdeklasował wszystkie 
istniejące wcześniej konsole, roz¬ 
poczynając tym samym ich trzecią 
generację. W 1983 w Japonii sprze¬ 
dało się 2,5 min sztuk tej konsoli, 
a w 1984 o jakiś milion więcej. I wtedy 
Japończycy zaczęli łypać w stronę 
USA, „...a jakbyśmy tak spróbowali ją 
tam dystrybuować"? Jak pomyśleli, 
tak zrobili w roku 1985.1 się zaczęło! 
Dość powiedzieć, że wszystkie oficjal¬ 
ne wersje tej konsoli sprzedały się 
w sumie w prawie 62 min egzem¬ 
plarzy na całym świecie (w samej 
Japonii 9 min), a gracze zakupili 500 
min kartridży z grami na nią. A gdyby 
doliczyć wszelkie nieoficjalne klony, 
to końcowy wynik należałoby prze¬ 
mnożyć przez co najmniej 3. 

1985 
Nintendo NES 
Famicom okazał się tak ogromnym 
hitem, że Japończycy 
zdecydowali się 
go eksportować 
do USA i Europy. 
Wtym celu dokona¬ 
li liftingu konsoli, by dostosować ją do 
„gaijińskich" gustów. Moim zdaniem 
zresztą była to zdecydowanie zmiana 
na gorsze - NES (skrótowiec od Nin¬ 
tendo Entertaiment System, bo tak się 
zwała wersja eksportowa) wygląda 
wyjątkowo nieatrakcyjnie. Inne było 
złącze kartridży (72 piny zamiast 60 - 
dodatkowe wykorzystano m.in. do 
systemu weryfikacji i zabezpieczania 
gier). Ciekawy był też sposób ich pod¬ 
łączania, bo przypominał sposób 
uruchomienia kasety VHS w magneto¬ 
widzie - wsuwało się je w „kieszeń" 
i dociskało w dół, a resztę robiła sama 
konsola. Nieco przekonstruowano 
pady, które teraz można było odłączać. 

Aby rozwiać obawy amerykańskich 
dystrybutorów, którzy mocno obe¬ 
rwali w wyniku kryzysu w 1983, Nin¬ 
tendo zgodziło się przyjmować zwro¬ 
ty niesprzedanych egzemplarzy 
NES-a, którego cenę ustalono w USA 
na 90-199 $(*). W skład najdroższego 
zestawu oprócz konsoli wchodziły 
dwa kontrolery, kartridże z grami 
Gyromite i Duck Hunt, light gun Zap- 
per i... robocik R.O.B. (więcej o nim 
pisze Berlin w kolejnym tekście). Do 
tego szybko wypuszczono 18 gier - 
m.in. Donkey Kong Jr. Math, Kung Fu 
i Super Mario Bros. Całość wsparto 
akcją reklamową(**) i jesienią 1985 
pierwsze 100 000 konsol szybko 
zniknęło ze sklepów. W1986 sprzeda- 
no ponad milion egzemplarzy, 
a Amerykanie najwyraźniej uznali, 

9 Grafika: 256 x 240 

9 Paleta kolorów: 52 
9 Kolory naraz na ekranie: 25 

9 Pamięć RAM: 2 kB 
9 Pojemność nośnika: do 4 MB 
9 Sprite'y: 64 
9 Dźwięk: 5 kanałów stereo 

9 Liczba dostępnych gier: 1050 

że gry wideo znów są„coor. W1988 
znalazło nabywców 7 milionów NES- 
-ów! Złota era tej konsoli trwała do 
1990 roku. Ze sklepów została defini¬ 
tywnie wycofana dopiero pięć lat 
później. 

Ciekawostka: W roku 1990 w 30% 
amerykańskich domów/mieszkań stał 
NES - do posiadania jakiegokolwiek 
komputera przyznawało się wtedy 
tylko 23% gospodarstw. 

(*) Cena zależała od tego, jak dużo dodatko¬ 

wych rzeczy było w sprzedawanym zestawie. 

**) Kładącą nacisk na to, że jest to ZABAWKA. 

Zagranie doić kontrowersyjne, ale najwyraź¬ 

niej skuteczne. 

; <nw wg. 
*PV *=P5PK 

SG-1000 MARK lll/SEGA MASTER SYSTEMS) 

1985 

Trzeba mieć cholernego pecha, by 
stworzyć całkiem niezłą konsolę, ale 
wydać jej pierwszą wersję w tym sa¬ 
mym miesiącu, w którym na rynku 
pojawił się dużo lepszy Famicom. Nie 
pomogła niższa cena ani nawet stu- 
ningowana wersja konsoli (Mark II). 
Dopiero jej trzeci model, kompatybil¬ 
ny wstecznie z poprzednimi i w końcu 
o możliwościach zbliżonych do NES-a, 
za 199 $, spotkał się z dość ciepłym 
przyjęciem - ale głównie na rynku 
europejskim i w Ameryce Południo¬ 
wej. Natomiast w USA i Japonii Sega 
zdecydowanie przegrywała z NES-em, 
głównie z powodu dużo mniejszej 
biblioteki gier i generalnie ich gorszej 

jakości. Na rynku konsola dotrwała do 
1990, a do dziś jest całkiem popularna 
w Brazylii. Łączna sprzedaż wszyst¬ 
kich wersji SG-1000 sięgała 15 min 
sztuk, czego ogromna większość to 
właśnie Mark lll/SMS. 

Ciekawostka: W1990 roku pojawił się 
handheld Sega Gamę Gear, bazujący 
na wnętrznościach SMS, za 150 $, 
z kolorowym ekranem LCD 3,2". 6 „pa¬ 
luszków" wystarczało mu na zaledwie 
2-4 godziny grania. Sprzedało się 
11 min sztuk tej konsolki. 

(*) Sega Master System to nazwa ekspor¬ 

towej wersji konsoli SG-1000 Mark III. 

9 Grafika: 256x224 
9 Paleta kolorów: 64 

9 Kolory naraz na ekranie: 32 
9 Pamięć RAM: 8 kB 

9 Pojemność nośnika: 256 kB 

9 Sprite'y: 16 
9 Dźwięk: 3 kanały mono 
9 Liczba dostępnych gier: 318 
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1987 
NEC PC Engine/TurboGrafx-16 ESS 
Konsola wyposażona w aż dwa 
8-bitowe procesory(*), w USA 
i Europie sprzedawana od 1989 pod 
nazwą TurboGrafx-16 Entertain- 
ment SuperSystem. Grafika standar¬ 
dowa to 256 x 224, a dostępna też 
była 565 x 242 (!), 9-bitowa paleta 
kolorów, 64 sprite'y, sześciokanało- 
wy dźwięk, 390 gier - a to wszystko 
za 199 $. (Ale tylko jeden port na 
kontroler). Teoretycznie konkuren¬ 
cja winna zatem paść na kolana... 
ale cóż, kiepska polityka marketin¬ 

gowa oraz pojawienie się szesnastobi- 
towych next-genów sprawiły, że kon¬ 
sola w USA i Europie sprzedała się ra¬ 
czej przeciętnie (ok. 3 min sztuk). Za to 
w Japonii cieszyła się sporą popular¬ 
nością. W sumie do 1995 sprzedano 
jej ok. 10 min sztuk. 

Ciekawostka: Pierwotnie gry łado¬ 
wano do niej za pomocą przypomi¬ 
nających karty kredytowe nośników. 
W 1991 dołączono do niej zewnętrz¬ 
ny napęd CD. (W 1992 pojawiła się 

wersja TurboDuo, z czytnikiem CD 
w obudowie konsoli). To pierwsza 
konsola na świecie korzystająca 
z napędu CD-ROM. 

Ciekawostka: W 1990 NEC wydał 
mobilną wersję swej konsoli pod na¬ 
zwą Turbo Express. Ekran LCD 2,4" 
o rozdzielczości 400 x 270 pikseli żarł 
energię baterii w sposób wręcz nie¬ 
wiarygodny (3 godziny gry na 6 „pa¬ 
luszkach"). Pomimo tego i dość zapo¬ 
rowej ceny 250 $ sprzedało się 1,5 min. 
egzemplarzy TE. 

(*) Stąd wielu mylnie określa ją jako pierw¬ 

szą w historii konsolę 16-bitową... ale to tak 

nie działa.:) 

Grafika: do 565x242 
52* Paleta kolorów: 512 
S& Kolory naraz na ekranie: 482 
£5* Pamięć RAM: 8 kB 

Pojemność nośnika: 20 MB 

52* Sprite'y: 64 
52* Dźwięk: 6 kanałów 
52* Liczba dostępnych gier: 390 

Drugi plan 

■ Casio PV-1000 (1983) - ustępo¬ 
wała możliwościami nawet Sedze 
SG-1000 i oferowała całe 15 gier. Nie 
pożyła więc długo. 

■ Tomy Pyuuta Jr. (1983) - dość 
droga (249 $) konsola, teoretycznie 
tylko na japoński rynek, w praktyce 
eksportowana do USA i Europy.44gry, 
przyzwoite możliwości audio/wideo. 
To chyba najdziwniej nazwana konso¬ 
la w całej historii branży. 

■ Epoch Super Cassette Vision 
(1984) - całkiem przyzwoita maszyn¬ 
ka przeznaczona na rynki japoński 
i europejski. 149 $, aż 128 spriteów 
naraz, tylko 30 gier. 

■ Zemmix (1985) - koreańskie 
ustrojstwo za ok. 200 $ przeznaczone 
zresztą tylko na ten rynek. (Nazwa 
oznaczała po koreańsku „jest zaba¬ 
wa"). Tak naprawdę były to bebechy 
komputera z rodziny MSX, popularnej 
w Japonii i okolicach, w konsolowej 
obudowie. 

■ RDI Halcyon (1985) - amerykań¬ 
ska konsola za ok. 2500 $. Skąd taka 
kosmiczna cena? Bo wymagała do 

współpracy napędu LaserDisc (pre¬ 
kursora DVD). Ale za to oferowała 
grafikę w rozdzielczości 560x480 oraz 
16-bitowy dźwięk stereo. Istniały na 
nią „aż" dwie gry... 

■ BBC Bridge Companion (1985) 

- angielska konsola za 200 funtów, 
słabsza niżFamicom/NESpod każdym 
względem i do tego oferująca tylko 
9 kiepskich gier. Bridge, please...:) 

■ Dina 2 in one (1986) - pozwalała 
uruchomić gry z Segi SG-1000 oraz 
starego ColecoVision, do tego za za¬ 
ledwie 40 $. Przy czym kompatybil¬ 
ność z ColecoVision nie była 100%, 
a sam sprzęt dość awaryjny. 

■ Atari XE Gamę System (1987) - 
czyli komputer Atari 65 XE w konsolo¬ 
wej obudowie za 199 $. Szybko wyco¬ 
fana ze sprzedaży z uwagi na premie¬ 
rę lepszego i tańszego Atari 7800. 

■ Atari 7800 ProSystem (1987) - 
skonstruowana już w 1983 (wtedy 
nosiła roboczą nazwę A3600), ale 
z uwagi na kryzys w branży jej pre¬ 
mierę przesunięto aż o 4 lata. W1987 
za cenę 149 $ nie zrobiła porażającej 
kariery, acz w sprzedaży była aż do 
roku 1992 i znalazła około 3,8 milio¬ 
na nabywców. 

■ WoW Action Max (1987) - VHS 
konsola. Tzn. aby z niej skorzystać, 
należało oprócz telewizora mieć też... 
magnetowid. Odtwarzał on specjal¬ 
nie przygotowaną taśmę wideo. Do¬ 
piero na ten obraz konsola dorzucała 
wygenerowaną przez siebie grafikę 
- czyli głównie celownik (i wybuchy), 
gdyż jedynym dostępnym kontrole¬ 
rem był light gun. Cena - 99 $. Powsta¬ 
ło 5 gier na AM. 

■Takara/Bandai Video Challenger 
(1987) - kolejna konsola VHS. Cena 
99 $, 7 gier, sprzedawana w Japonii, 
Kanadzie i Wielkiej Brytanii. 

■ View-Master lnteractive Vision 
(1988) - i jeszcze jedna konsola VHS, 
o bardzo nietypowym designie. 
I w przeciwieństwie do innych tego 
typu urządzeń nie miała light guna, 
ale dżojstik o dziwacznym kształcie. 
Można było na niej zagrać w dwie gry. 

■ VTech Socrates (1988) - kosztują¬ 
ca 130 $ konsola, na którą stworzono 
więcej programów do nauki niż gier. 
Do tego dodajmy odstające od kon¬ 
kurencji parametry audiowizualne... 

■ NEC SuperGrafx (1989) - zmody¬ 
fikowana wersja PC Engine przezna¬ 
czona tylko na japoński rynek-zmie¬ 
niono design, podwojono ilość 
pamięci RAM, zdublowano też mak¬ 
symalną liczbę sprite'ów na ekranie 
- za co trzeba było zapłacić 299 $. 
Powstało jedynie 6 gier wykorzystu¬ 
jących jej nowe możliwości. 

■ Commodore 64GS (1990) - Com- 
modore wpadło na ko!ejny„genialny" 
pomysł - że w czasach nadchodzącej 
4. generacji przerobi przestarżały C64 
na konsolę, dorzucając do niego 
niecałe 30 gier na kartridżach, a ludzie 
to kupią za 169 $. Dlaczego mnie nie 
dziwi, że w końcu zbankrutowali? 

■ Amstrad GX4000 (1990) - w tym 
samym czasie firma Amstrad zrobiła 
konsolę na chipsecie swego kompu¬ 
terka CPC 464 (i też za 169 $). Gier 
również dali około 30. Najwyraźniej 
nieszczęśliwe pomysły biznesowe 
chodziły wtedy parami... Ale w prze¬ 
ciwieństwie do Commdore'a jakoś nie 
zbankrutowali. ICDAI 
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Japońska inwazja na USA (i Europę) trwa w najlepsze. Do tego miejscowa ludność masowo i radośnie kolaboruje 

z najeźdźcami! Czy znajdzie się w końcu konsolowy odpowiednik komandora Sheparda, który spróbuje powstrzymać 

owych triumfujących „Ripperu"? Cóż, tak - ale jeszcze nie teraz... 

Czwarta generacja to czas maszyn 
szesnastobitowych. Co dało konso¬ 
lom przejście na tę architekturę? 
Radykalnie poprawiło ich możliwo¬ 
ści pod praktycznie każdym wzglę¬ 
dem. Szczególnie widać to, gdy 
mowa o mocy obliczeniowej - krót¬ 
ko mówiąc, zaowocowało to znacz¬ 
nie lepszą grafiką. A konkretniej to 
w tej generacji możemy po raz 
pierwszy zobaczyć m.in. wielopla- 
nowy poziomy scrolling (poszcze¬ 

gólne bitmapy tła przesuwały się 
z różną prędkością, imitując per¬ 
spektywę), ogromne w porównaniu 
z ośmiobitowymi i skalowane w lo¬ 
cie spritey paletę 65 536 kolorów, 
z czego nawet do 4096jednocześnie 
na ekranie. Zaczynają się też, na 
razie dość nieśmiałe i raczej nie¬ 
udane, eksperymenty z cieniowa¬ 
ną grafiką 3D. Montowana pamięć 
RAM zaczyna być mierzona w dzie¬ 
siątkach kilobajtów. Pojemność kar¬ 

tridżów liczona jest już w megabaj¬ 
tach (w jednym przypadku nawet 
w dziesiątkach megabajtów). Odczu¬ 
walnie ulepszono dźwięk - wieloka¬ 
nałowa synteza FM (technika gene¬ 
rowania dźwięku wykorzystywana 
w profesjonalnych syntezatorach) to 
już standard, a zaczyna się też uży¬ 
wanie sampli. Kanciaste wcześniej 
gamepady nabierają ergonomicz¬ 
nych kształtów i obrastają w dodat¬ 
kowe przyciski i gałki. 

Wujek z Ameryki mi przysłał. 
W okresie czwartej generacji popu¬ 
larne stało się sprowadzanie gier 
z USA (gdzie występowały w więk¬ 
szej obfitości i były tańsze, szczegól¬ 
nie te z drugiej ręki) na rynek euro¬ 
pejski. Problem w tym, ze wskutek 
innego odświeżania obrazu (PAL 
wykorzystywał 50 Hz w porównaniu 
do 60 Hz systemu NTSC) i odmien¬ 
nych natywnych rozdzielczości ekra¬ 
nu gry stworzone pod system NTSC 

na PAL-u działały 17% wolniej i mia¬ 
ły czarne pasy na górze i dole ekranu. 
Najpopularniejszymi importowany¬ 
mi tytułami były kolejne odsłony 
Finał Fantasy, Street Fighter II, Chro- 
no Trlgger oraz Super Marlo RPG: 
Legend of the Seven Stars. Przy 
czym uruchamianie importowa¬ 
nych gier nie było takie proste - 
SNES miał podwójną blokadę regio¬ 
nalną (inny kształt kartridżów i czip 

odpowiedzialny wyłącznie za re¬ 
gion lock). Dało się ją obejść, jak ktoś 
sobie kupił adapter, ale po pierwsze 
wiele gier nie chciało z takimi przej- 
ściówkami współpracować, a po 
drugie były one bardzo awaryjne. 
Na domiar złego późniejsze produk¬ 
cje potrafiły już wykrywać, że ktoś 
próbuje odpalać je na konsoli z nie¬ 
właściwego regionu, i w ogóle się 
nie włączały. 

Gamę Boy 
Choć nie jest to handheld 
16 bitowy, to grzechem byłoby 
o nim czegoś tu nie napisać 
W1989 Nintendo zapoczątko¬ 
wało serię przenośnych konsol 
pod tą nazwą (ich łączna sprze¬ 
daż to 118 min sztuk!). Był 
ośmiobitowy, miał wyświetlacz 
mono LCD 2,4"o rozdzielczości 
160 x 144 i 4-ka nałowy dźwięk 
stereo, 8 kB pamięci RAM oraz 
wymienne kartridże, a sprze¬ 
dawany był wraz z Telibem. 

Kosztował 100 $ - w Japonii 
sprzedano 300 000 sztuk 
w pierwsze dwa tygodnie dys¬ 
trybucji, w USA 40 000 pierw¬ 
szego dnia. 
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1988 1990 
Sega Mega Drive / Sega Genesis Nintendo Super Famicom / SNES 
U pa rei uchy z Segi wyciągnęły sensow¬ 
ne wnioski z tego, co przydarzyło się ich 
poprzedniej konsoli. Zamiast pró¬ 
bować tylko dorównywać pro¬ 
duktom konkurencji posta¬ 
nowiono skonstruować 
coś, co sprawi, że gra¬ 
czom i rywalom„zbiele- 
ją gały". I tak powstała 
Sega Mega Drive, w USA znana jako 
Sega Genesis. Nie była to zupełnie nowa 
konstrukcja, bo swe korzenie miała 
w 16-bitowych automatach do gier 
Segi. No właśnie - po raz pierwszy 
sercem konsoli byłtu procesor 16-bi- 
towy, tym samym zapoczątkowując 
czwartą generację konsol. Parametra¬ 
mi faktycznie zostawiała daleko w tyle 
wszystko, co dotąd powstało, a koszto¬ 
wała tylko niecałe 190 dolarów. Mega 
Drive sprzedawano wraz z kartridżem 
z grą Altered Beast, a całość wsparto 
kampanią reklamową ostro atakującą 
konkurencję (np. w USA słynne było 
hasło„Genesis does what Nintendon't", 
czyli„Genesis może to, czego Nintendo 
nie [potrafi]". No i nie da się ukryć, że na 
razie faktycznie nie potrafiło. Konsola 
sprzedawała się więc jak ciepłe bu¬ 
łeczki, bo też jej możliwości, jak i gry 
w rodzaju Golden Axe czy Sonic the 
Hedgehog (15 min sprzedanych eg¬ 
zemplarzy!) były dla graczy pokusą nie 
do odparcia. Wybór gier był zresztą 
bardzoduży, ich biblioteka liczyła final¬ 
nie ponad 900 tytułów. 

Do tej konsoli wyszły po paru latach 
dwa istotne dodatki - napęd CD-ROM 
oraz przystawka, która zmieniała 16-bi- 
tową Genesis w 32-bitową Segę 32X. 

W sumie sprzedano ok. 44 min egz. 
SMD/G (z czego większość przed 

premierą nintendowskiego SNES-a, 
który zdeklasował ją osiągami), a życie 
zakończyła formalnie dopiero w 1997. 

Ciekawostka: W1995 w Japonii poja¬ 
wił się handheld Sega Nomad, bazują¬ 
cy na „bebechach" Sega Genesis z ko¬ 
lorowym ekranem LCD 3". Dodatkowo 
można go było podłączyć do telewi¬ 
zora. Pomimo ceny 180 $, dość krót¬ 
kiego czasu działania na baterii, sporej 
masy oraz małej liczby dostępnych gier 
kupiło Nomada ok. miliona ludzi. 

^ Grafika: 320 x 448 
Paleta kolorów: 512 

^ Kolory naraz na ekranie: 64 
^ Pamięć RAM: 64 kB 
*£ Pojemność nośnika: do 10 MB 

Sprite'y: 80 
Dźwięk: 9 kanałów 
Liczba dostępnych gier: 964 

Nintendo zachowało zimną krew po 
premierze Segi Genesis. Ale jak już 
odpowiedziało, to (mówiąc językiem 
bokserskim) piorunującym sierpem, po 
którym cała reszta czwar¬ 
tej generacji zaliczyła 
ciężki nokaut. Kosz¬ 
tujący niecałe 200$ 
Super Nintendo 
Entertainment System 
oferował znacznie lepsze osiągi prak¬ 
tycznie w każdym aspekcie od wszyst¬ 
kich istniejących dotąd konsol. A na 
start dołożono kartridż z qrą Super 
Mario World. W efekcie w Japonii 
w końcu 1990 roku 8 na 10 sprzedanych 
konsol to były właśnie SNES-y.Wsumie 
do roku 2003, gdy konsola oficjalnie 
zakończyła żywot, sprzedano ponad 
49 min jej egzemplarzy. 

W 1998 w USA pojawiła się odmiana 
zwana oficjalnie SNS-101, a potocznie 
juniorem lub SNES2. Była to ta sama 
konsola, ale w sporo mniejszej obudo¬ 
wie, z nieco przekonstruowanym pa¬ 
dem, sprzedawana z pakietem 5 gier 
za bardzo przystępną cenę 99 $. Pla¬ 
nowano również wersję z napędem 
CD, ale powstał tylko prototyp. (I to był 
chyba najgorszy pomysł w całej histo¬ 
rii Nintendo! Dlaczego? Dowiecie się 
za miesiąc). Wypuszczono za to sporo 
rozmaitych kart rozszerzających moż¬ 
liwości konsoli - w tym pozwalających 
na dużo wydajniejsze generowanie 
grafiki 3D - lecz nie zyskały większej 
popularności. 

Ciekawostka: Kształt SNES-a specjal¬ 
nie zaprojektowano tak, by... utrudnić 
stawianie na nim napojów. Serwisy 
Nintendo zgłaszały bowiem sporą 
liczbę NES-ów, które ulegały uszko¬ 

dzeniu wskutek rozlania się postawio¬ 
nych na jego płaskiej obudowie roz¬ 
maitych drinków. 

Ciekawostka: Japońscy użytkownicy 
tej konsoli mogli dzięki przystawce 
Satellaview BS-X (150 $) ściągać gry za 
pomocą łączności satelitarnej. Do tego 
za darmo. Gdzie był haczyk? W ofercie 
satelitarnej było tylko 15 specjalnie do 
tego przystosowanych gier, a down- 
load był możliwy od 4 rano do 19. 

^ Grafika: maks. 512 x 478 
4 Paleta kolorów: 32 738 
^ Kolory naraz na ekranie: 256 

Pamięć RAM: 128 kB 
Pojemność nośnika: 14,8 MB 

^ Sprite'y: 128 
Dźwięk: 8 kanałów 
Liczba dostępnych gier: 1440 

^ Grafika: 160x102 
^ Paleta kolorów: 4096 

Kolory naraz na ekranie: 16 

^ Pamięć RAM: 64 kB 
Pojemność nośnika: do512kB 

^ Sprite y: 128 
^ Dźwięk: 4 kanały 

Liczba dostępnych gier: 72 

1989 
Atari Lynx 
Pierwszy 16-bitowy hand- 
neld oraz pierwsza przeno¬ 
śna konsolka z kolorowym 

i podświetlanym!) ekranem LCD 
3,5",za 180 $. Robiłoto wtedy wrażenie, 
owszem, ale w efekcie system żarł 
energię jak dziki i baterie starczały na 
3-4 godziny grania - poczciwy Gamę 
Boy wytrzymywał aż 35. W roku 1991 
pojawiła się druga wersja Lynksa - 
zmieniono obudowę, dodano dźwięk 

stereo, poprawiono nieco system zasi¬ 
ania (zestaw baterii wytrzymywał 

z 5 godzin). Łączna sprzedaż „Rysiów" 
jest trudna do określenia, gdyż rozma¬ 
ite źródła podają bardzo różne warto¬ 
ści: od 2 do 5 min sztuk. 

Ciekawostka: 
Jednym z akcesoriów do 
tej konsoli był Sun Visor, czyli nakład¬ 
ka na konsolę ze specjalną unoszoną 
osłoną na ekran, mająca chronić go 
przed słońcem - ówczesne ekrany 

LCD były bardzo mało kontrastowe 
i w ostrym świetle trudno było cokol¬ 
wiek na nich zobaczyć. Po zamknięciu 
klapki Sun Visor zabezpieczał wrażli¬ 
wy ekranik przed mechanicznymi 
uszkodzeniami. 
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1990 
SNK Neo GeoAES 
Neo Geo AES była automatem do 
gier w konsolowej obudowie. (Wy¬ 
starczy zresztą spojrzeć na kontro¬ 
ler). To pierwsza na świecie kon¬ 
sola, która umożliwiała robienie 
save'ów gier na dołączonej do ze¬ 
stawu karcie pamięci. Ale cena 
sprzętu pozbawiała oddechu - 
650 $(*). Ale to i tak nic przy cenie 
kartridżów z grami - około 200 
dolców za jeden (z pojedynczą 
grą!), czyli więcej niż koszt nowej 
konsoli Segi czy Nintendo! Skąd 
taka kosmiczna cena? Zerknijcie do 

ramki z parametrami na pojemność 
kartridża - pamięć wtedy kosztowała 
słono... Pomimo takiej ceny możliwo¬ 
ściami nad trzykrotnie tańszymi SNES- 
-em i Segą Genesis specjalnie nie 
górowała. Owszem, dźwięk miała 
lepszy i wyświetlała na ekranie więcej 
kolorów oraz sprite'ów, ale za to SN ES 
mógł generować obraz w sporo wyż¬ 
szej rozdzielczości. Do tego konkuren¬ 
cja oferowała znacznie więcej gier 
w dużo niższej cenie. W efekcie ma¬ 

szynka znalazła nie za wielu - mówi 
się o ok. 1 min sprzedanych egzem¬ 
plarzy - ale za to bardzo wiernych 
fanów, bo oficjalnie zakończyła żywot 
dopiero w 2004 roku. (A producent 
serwisował je aż do 2007).Tym samym 
jest drugą (po Atari 2600) „najży¬ 
wotniejszą"' konsolą w historii. 

W 1993 pojawiła się wersja Neo Geo 
CD, w znacznie sensowniejszej cenie 
300 $. Problem w tym, że jej CD-ROM 

był ekstremalnie wolny i kolejne etapy 
gier dogrywały się w czasie 30-60 se¬ 
kund, co ówczesnych graczy, rozbe¬ 
stwionych błyskawicznymi loadinga- 
mi z kartridżów, doprowadzało do 
białej gorączki. SNK wypuściło więc 
(tylko w USA) zmodyfikowaną wersję 
z dwa razy szybszym (i sporo droż¬ 
szym w produkcji) napędem CD. Ale 
ta wersja też nie podbiła rynku. 

Ciekawostka: Kartridże z grami na 
Neo Geo AES są dziś bardzo łakomym 
kąskiem dla kolekcjonerów - cena 
rzędu 1000 $ za jakiś rzadki egzem¬ 
plarz w idealnym stanie „łowców 
okazji" specjalnie nie szokuje... 

(*) Czyli dzisiejsze 5500 zł. Dostawało się za 

to konsolę z dwoma dżojstikami, kartę pa¬ 

mięci i jedną grę. 

Grafika: maks. 384 x 264 
Paleta kolorów: 65 536 

^ Kolory naraz na ekranie: 4096 
^ Pamięć RAM: 64 kB 
*r- Pojemność nośnika: do 89 MB 
^ Sprite y: 380 

Dźwięk: 15 kanałów 
*£ Liczba dostępnych gier: 117 

Drugi plan 

■ Philips CD-i (1991) - to przodek 
dzisiejszych multimedialnych kom¬ 
bajnów, na którym można było 
także grać - o ile się posiadało od¬ 
powiednią wersję CD-i, a były ich aż 
cztery (podstawowe, bo ich warian¬ 
tów było multum). Ale w przeciwień¬ 
stwie do wielu innych tego typu 
urządzeń nie odtwarzał tylko„filmo- 
gier interaktywnych" z płyt, ale też 
pozwalał pograć w tytuły 2D (w roz¬ 
dzielczości 384 x 280). A w sumie 
biblioteka gier na CD-i to całkiem 
przyzwoita liczba 124 sztuk. Ale czy 
to było warte 700 $? 570 000 ludzi 
odpowiedziało: „ależ tak!" 

■ Sega CD / Mega-CD (1991)- roz¬ 
budowana Sega Genesis, wyposażona 
w napęd CD, z ulepszonymi dźwię¬ 
kiem (10 kanałów więcej) i grafiką. Gier 

wykorzystujących dodatkowe 
możliwości konsoli powstało w su¬ 

mie 149.1 chociaż kosztowała aż 300 
dolarów, to zakupiło ją... i tu mam za- 
gwozdkę, bo w różnych źródłach 
znalazłem bardzo różne dane - od 2,7 
do aż 6 min. 

■ Memorex / Tandy VIS (1992) - 
amerykańska konsola z wbudowa¬ 
nym napędem CD, za„skromne"699 
dolarów. Dostępnych 70 programów, 
grafa w 640 x 480 i 16,7 min kolorów. 
No właśnie - programów, bo więk¬ 
szość oferty stanowiły programy 
edukacyjne, a nie gry, do tego w ce¬ 
nie 30-80 $ za sztukę. W efekcie zbyt 
wielu chętnych do jej zakupu nie 
było, nawet po przecenie do 399 $. 

■ Nec Turbo Duo (1992) - relikt 
trzeciej generacji, miksTurboGrafx-16 
i TurboGrafx-CD (plus parę niewiel¬ 
kich ulepszeń) za 300 $. 

■ Victor Wondermega / JVC X'Eye 
(1992) - wydając 699 $, nabywca 
otrzymywał konsolę, na której mógł 
odpalić gry z Segi Genesis i Segi CD. 
Ale dopiero po przecenie do 499 $ 
interes zaczął się kręcić... i kręcił się do 
roku 1994, gdy Sega doszła do wnio¬ 
sku, że sama może przecież zrobić 
taką hybrydę - tylko taniej. 

■ Pioneer LaserActive (1993) - cos 
podobnego do Philipsa CD-i, ale 
z nieco lepszą grafiką, 31 grami i za 
„marne" 2000 $ z hakiem. Gry na PLA 
są obecnie białymi krukami na rynku 
kolekcjonerskim. 

■ Amstrad Mega PC (1993) - dzi¬ 
waczna hybryda peceta i konsoli Sega 
Mega Drive za 999 funtów. W 1993 
żyło na świecie już co najmniej 6000 
hipsterów, bo aż tyle egzemplarzy tej 
pecetoli zostało sprzedanych. To 
jedna z najgorzej sprzedających się 
konsol w historii. 

■ Fujitsu FM Towns Marty (1993) 
- formalnie rzecz biorąc, pierwsza 
konsola 5. generacji, bo 32-bitowa. 

Tyle że choć w jej wnętrzu faktycznie 
umieszczono 32-bitowy procesor, to 
cała architektura była nadal 16-bito- 
wa, co mocno ograniczało jego moż¬ 
liwości. Stąd uznałem, że jest ona 
tylko zwiastunem(#) kolejnej genera¬ 
cji. A ze wyceniono ją na 700 $... to 
sprzedano mniej niż 100 000 sztuk. 

■ Sega Multi-Mega / CDX (1994) 
- czyli opowieść o tym, jak Sega 
scaliła swoje dwie konsole (Genesis 
i Segę CD) w jedną, przy okazji posy¬ 
łając na aut firmę JVC i jej X'Eye, gdyż 
maszynka Segi była o całe 100 dola¬ 
rów tańsza. Vae victis! 

■ Bandai Playdia (1994) - ośmiobi- 
towa (fakt, że z grafiką 640 x 480) 
konsola z napędem CD-ROM, około 
30 grami i za 250 $ w roku 1994? 
Bardzo głup... odważny pomysł. 

■ Capcom CPS Changer (1994) - 
Capcom na przełomie 4. i 5. genera¬ 
cji wprowadził na rynek konsolę, 
której parametry robiłyby wrażenie 
- w roku 1988.1 chciał za nią 400 $. 
Nie pomogła jej nawet konwersja 
„automatowego"Street Fighter Zero 
ani też„ogromna" biblioteka 11 gier. 

■ Funtech Super A Can (1995) - 
tajwański pogrobowiec czwartej 
generacji, wyraźnie inspirowany 
SNES-em (acz nie tylko). Powstało na 
niego zaledwie 12 gier, które bole¬ 
śnie pokazywały, że w 1995 czasy 
16-biiowców i grafiki 2D lo już 
przeszłość. ICDAl 

(*) Jam the Harbinger ofyour ascendance... 

You cannot stop usJi :P 
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■ Pojechał na poligon: Smuggler  

PSX, Nintendo 64, Atari Jaguar - to nazwy, które dla części z was pewnie nie są już tylko pustym dźwiękiem albo 
historyczny ciekawostką z pożółkłych stron dawnych branżowych czasopism, ale przywołują pogrzebane w pamięci 

wspomnienia. Kojarzą się z dzieciństwem i wzrokiem wlepionym w kineskopowy telewizor oraz spoconymi rękami 

ściskającymi pady. Tomb Raider, MGS, GoldenEye 007, Doom, Aliens vs Predator, Gran Turismo... Łezka się w oku kręci, co? 

Piąta generacja to konsole z chi¬ 
pami 32- i 64-bitowymi - ale definiu¬ 
je ją już coś innego niż tylko „bito- 
wość"układów. Chodzi o grafikę 3D. 
Jeszcze w poprzedniej fali królowało 
niepodzielnie 2D. Gry 3D były wtedy 
traktowane jako ciekawostka tech¬ 
nologiczno, o z uwagi no ogólną 

toporność spowodowaną niewystar¬ 
czającą mocą obliczeniową konsol 

poprzedniej generacji cieszyły się 
umiarkowanym zainteresowaniem 
użytkowników. W generacji numer 
pięć teksturowane polygony już 
zdecydowanie rządzą. Co zresztą 

nie za bardzo podobało się części 
graczy, zarzucających developerom, 
że idą w wizuolne efekciarstwo, o nie 

w gameplay... Brzmi jakoś znajomo, 
prawda? To wtedy na łamach pism 

na stałe zagościły takie pojęcia jak 
„polygon",„voxer,„cieniowanie Gou- 
rauda'’,„antyaliasing" czy też - dzię¬ 
ki powszechnemu już stosowaniu 
płyt CD - „fuli motion video". (A tak¬ 
że „MIPS", czyli miara wydajności 
CPU. Witamy ten termin w naszej 
stopce!). 24-LmIuwo paleta koluiuw 

to standard, podobnie jak pamięć 
RAM odmierzana megabajtami czy 

■ N 

Kartridż versus płyta kompaktowa 
W piątej generacji to płyta CD staje 
się najpopularniejszym nośnikiem 
danych. W sumie tylko jedna jedy¬ 
na licząca się konsola (N64) pozo¬ 
stała przy kartridżach, co zresztą 
srodze się zemściło na jej twórcach. 
Wytworzenie kartridża jest prze¬ 
cież znacznie kosztowniejsze niż 
tłoczenie cedeków, co przekłada 
się na końcową cenę produktu 
(oraz zyski). A i„gameplayowo"N64 
na tym poległa, bo pojemność tego 

nośnika zdecydowanie odbiegała 
od oferowanych przez CD setek 
megabajtów, więc też gry przygo¬ 
towywane z myślą o CD musiały 
być mocno„okrawane", by zmieścić 
się na kartridżu. Nie podobało się 
to graczom oraz twórcom gier. 
Doszło do tego, że Square Enix, 
producent Finał Fantasy, którego 
kolejne części dotąd pojawiały się 
tylko na urządzeniach z logiem 
Nintendo, siódmą odsłonę tego 

cyklu wypuściło na konsolę Sony, 
gdyż uznało, że nie ma sensu rady¬ 
kalnie pogarszać gry wyłącznie po 
to, by zmieściła się w 64 MB. Ziry¬ 
towany tym posunięciem szef 
Nintendo publicznie oświadczył, 
że jego firma nie potrzebuje gier 
SE, ponieważ „są słabe i powolne", 
co wywołało branżowe kontrower¬ 
sje. Cóż, ja też wcale nie potrzebu¬ 
ję najnowszego Maybacha, ponie¬ 
waż za dużo pali!:) 

kilkadziesiąt kanałów dźwięku. A na 
kontrolerach pojawiają się analogo¬ 
we gałki. 

Piątą generację można też nazwać 
„początkiem złotej ery Sony" - ich 
pierwsza konsola, Playstation, 
imidżUżylci wręi£ resztę rywali. 

Bossowie konkurencji musieli prze¬ 
łknąć tę gorzką pigułkę(*), choć 
w sumie ich maszynki również sprze¬ 
dawały się całkiem przyzwoicie. Tyle 
że do wyniku PSX-a nie zbliżyły się 
nawet na taki dystans, by zobaczyć 
jego tylne światła. Warto również 
odnotować zmierzch Atąfi, które 
właśnie wtedy zostało boleśnie po¬ 
zbawione ostatnich złudzeń co do 
swojej roli na tym rynku. 

(*) Hiroshi Yamauchi, prezes Nintendo, do 

współpracowników: „Sony zdominowało 

rynek, a Nintendo pozostało daleko w tyle. 

Przechadzając się po Akihabarze (dzielnica 

handlowa Tokio, pełna sklepów z elektro¬ 

niką, grami itp. - Smg] odniosłem wraże¬ 

nie, że nasza konsola wkrótce zostanie 

wyparta z rynku" 

92 
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1993 
Atari Jaguar 
Ta kuiiMjld iiiidłd pi^ywiuuć Aldii 

należną firmie pozycję na rynku. Była 
to zresztą jej pierwsza maszynka do 
gier od 7 lat i niegdysiejszy potentat 
wiązał z nią ogromne nadzieje. Do 
tego stopnia, że skasował praktycznie 
gotową konsolę, nad którą od paru lat 
pracował (Atari Panther, jej debiut 
zaplanowano na 1991), by skoncen¬ 
trować się na maksymalnym dobaje- 
rowaniu Jaguara. Lansowany jako 
„pierwsza konsola 64-bitowa" (co 
było jednak marketingową ścierną, 
gdyż tylko dwa z aż pięciu procesorów 
w nim zamontowanych były 64-bito- 
we) zachwycił - i owszem - grafiką. 
Dotego blockbustery w rodzaju Aliens 
vs. Predator czy Tempest 2000 (o Do- 
omie i Wolfensteinie 3D też warto 
wspomnieć - tyle że to nie były„eks- 
kluziwy" na tę platformę). Dodawszy 
sensowną cenę - 249 $ - wszystko to 
zdawało się gwarantować rynkowy 
sukces Niestety, małn ktn chciał two¬ 

rzyć gry na tę maszynkę(*), a jeśli już 
tworzył, to zwykle nie był w stanie 
wycisnąć z Jaguara pełni jego moż¬ 
liwości, czy to z powodu skompliko¬ 
wanej architektury konsoli, czy ze 
względu na jego rozmaite błędy kon¬ 
strukcyjne. (Np. wada kontrolera pa¬ 
mięci, która zmuszała programistów 
do dzielenia programu na segmenty 
o wielkości 4 kB i ich kolejne ładowanie 
do pamięci podręcznej). Zemściło się 
też wybranie Jaku nośnika kartridża 
mieszczącego bardzo mizerne 6 MB 
danych(**). Do tego gracze narzekali 
na przerośnięty i słoniowaty pad. 
(Złośliwcy twierdzili, że źródłem inspi¬ 

racji twórców był telefon stacjonarny, 
z którego wyrwano słuchawkę). 
W efekcie sprzedaż konsoli była znacz¬ 
nie niższa od oczekiwanej. W 1995 
pojawiła się wersja z wmontowanym 
napędem CD, za zaledwie 150 $. Ale 
to nic nie pomogło- sprzedano tylko 
250 000 egzemplarzy Jaguarów. 
I był to cios, po którym Atari się już nie 
podniosło. Niedługo potem zostało 
przejęte przez JT Storage. 

Ciekawostka: Dwa chipy zawierające 
w sumie ażcztery procesory sterujące 
grafiką i Hźwipkipm knnstrnktnr7y 

nazwali Tom i Jerry - by uczcić boha¬ 
terów kultowej kreskówki. Niektórzy 
userzy woleli jednak wersję„to dlate¬ 
go, że ciągle robią sobie na złość i ni¬ 
gdy nie mogą się dogadać". 

Ciekawostka: Sprzedano 250 000 
egzemplarzy gry „Aliens vs. Predator". 
Ponieważ pokrywa się toz liczbą sprze¬ 
danych konsol, wychodzi, że praktycz¬ 
nie KAŻDY posiadacz Jaguara miał ją 
w swych zbiorach. 

Ciekawostka: Prezes Atari, znany wam 
zapewne JackTramiel, bardzo mocno 
przeżywał tę porażkę. M.in. twierdził, 
że spowodowana była „nieuczciwie 
zaniżoną"ceną Playstation, za co miał 
pozwać Sony, ale jakoś nigdy nie 
przekuł słów w czyny. Całokształt jego 
hi ilgnrząryrh nd żółri wypowiedzi na 

temat„nasz wspaniały Jaguar vs. kon¬ 
kurencja" sajt GameSpy umieścił na 
trzecim miejscu w rankingu 25 naj¬ 
głupszych wypowiedzi w historii bran¬ 
ży gier wideo. 

(*) Tylko 22 powstały w zewnętrznych stu¬ 

diach, a wiele planowanych tytułów nie 

zdołano ukończyć. 

(**) Dzięki kompresji i dekompresji w locie 

można było upchnąć na nim nawet do 84 MB. 

9 Grafika: do 800 x 576 
9 Paleta kolorów: 16,7 min 

9 Pamięć RAM: 2 MB 

9 MIPS: 26,5 
9 Polygony/s: do 100 000 
■9 Pojemność nośnika: 6 M6 

■9 Dźwięk: maks. liczba kanałów 

niezdefiniowana (> 16) 
9 Liczba dostępnych gier: 55 

1994 
Sega Saturn 
Podobnie jak Jaguar, konsola ta miała 
mocno skomplikowaną architekturę. 
M.in. zawierała dwa główne układy 
graficzne (i parę pomocniczych) oraz 
chip mieszczący aż dwa CPU 32-bito- 
we(*). W efekcie tworzenie gier na Sa¬ 
turna było sporym wyzwaniem dla 
developerów, co konsoli wyszło bo¬ 
kiem. Ale piękna grafika i efektowne 
gry (zVirtua Fighterem na dzień dobry), 
w miarę sensowna cena 390 $ oraz 

warta 50 min kampania reklamowa 
sprawiły, że początkowo Saturn cie¬ 
szył się wielką popularnością. Idylla 
skończyła się w chwili debiutu Playsta¬ 
tion, tańszej o 100 $, która pokazała mu 
miejsce w szeregu. Nie pomogło zrów¬ 
nanie ceny Saturna z PSX-em oraz 
atrakcyjnekonwersjegierzautomatów 
Segi (np. Virtua Fighter 2, który chodził 
w 60 klatkach na hi-resie). 

Producentowi czkawką odbijało się 
też nagłe i całkowite porzucenie kon¬ 
soli 32X (patrz: ramka„Drugi plan"), co 
mocno nadszarpnęło wiarygodność 
firmy w oczach graczy. Łączna sprze¬ 
daż rzędu 17 min egzemplarzy 
wstydu nie przynosi (z czego dużo 
większą popularność konsola zdobyła 
w Japonii niżUSA i Europie)-aletylko 

gdy się nie pamięta, że Playstation 
sprzedało się sześć razy lepiej. Na 
rynku Saturn przetrwał do 1998. 

Ciekawostka: W dniu premiery sprze¬ 
dano w Japonii 170 000 Saturnów. 

(*) Nie chciały pracować równolegle i nie miały 

dostępu do pamięci w tym samym czasie. 

9 Grafika: do 720x576 
9 Paleta kolorów: 16,7 min 

9 Pamięć RAM: 2 MB 
9 MIPS: 50 
9 Polygony/s: 200 000 
9 Pojemność nośnika: 640 MB 

9 Dźwięk: 32 kanały 
9 Liczba dostępnych gier: 540 
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1994 
Sony Playstation 
Historia powstania arcypopularnogo 

szaraka jest dość niecodzienna. Firma 
Sony nie była zbytnio zainteresowana 
wejściem w ten segment rynku. Coś 
tam wcześniej dłubała przy kompu¬ 
terach z rodziny MSX, ale bez specjal¬ 
nego entuzjazmu. I jeśli ona jest 
matką Playstation, to jego nieślub¬ 
nym ojcem jest... Nintendo, które 
zwróciło się do Sony z propozycją 
skonstruowania CD-ROM-u do kon¬ 
soli SNES, chcąc wypuścić wersję 
konsoli z wDudowanym napędem 
(oraz slotem na kartridże). Coś jednak 
zgrzytało pomiędzy tymi kolosami - 
gdy Sony triumfalnie pokazało pro¬ 
totyp SNES-a z wbudowanym CD- 
-ROM-em (skroc.pl/6d6eb), dzień 
później Nintendo... zerwało umowę. 
Bo nagle postanowiło zrobić ten deal 
z Philipsem, lansującym konkurencyj¬ 
ny dla CD standard CD-i. Z nim, tak na 
marginesie, Japończycy też się w koń¬ 
cu nie doqadali. Ot, biznesmeni. 

Zaskoczone i upokorzone Sony zosta¬ 
ło na lodzie z gotowym napędem 
i paroma opracowanymi przy okazji 
technologiami. A że w Japonii pu¬ 
blicznej utraty twarzy płazem się nie 
puszcza, stąd poniekąd „na złość 
Nintendo" firma postanowiła dobu¬ 
dować do czytnika resztę konsoli. 
Branża patrzyła na to z drwiącym 
uśmieszkiem. Dominował pogląd, że 
„Sony nie ma pojęcia o konsolach. 

Sony nie ma pojęcia o tworzeniu gier". 
Atu proszę,jaka niespodzianka! Inna 
sprawa, że powstanie PSX-a długo 
wisiało na włosku, gdyż wielu VIP-ów 
Sony nie widziało sensu w angażowa¬ 
nie się w branżę gier. Lecz zdecydo¬ 
wanie było warto! W pierwszy week¬ 
end po wejściu na rynek, pod koniec 
1994 roku sprzedano w Japonii 
100 000 PSX-ów (po 299 $ sztuka). 
A to był tylko lekki szmerek nadcią¬ 
gającej lawiny. 

Co potrafił szarak? Po prostu miaż¬ 
dżył. Pamiętam moje pierwsze ze¬ 

/ 

KCiasii Bcmdkuul 

tknięcie z tą konsolą bodaj gdzieś 
jesienią 1995. To były czasy, gdy PC 
tkwił ciągle jeszcze w epoce piksela 
bardzo kanciastego, a tu te rozmaite 
blury, flary oraz inne wizualne bajery. 
Wszystko na ekranie TV było takie 
piękne, gładkie i płynne... Nie można 
też nie wspomnieć o znakomitym 
padzie, który do tego cóż za sensa 

cja! - wyposażony był w silniczki 
wywołujące jego wibracjęH. A ze gry 
na PSX-a tworzyło się dużo łatwiej niż 
na konkurencyjnego Saturna - także 
dlatego, że Sony nie poszło ninten- 
dowską drogą restrykcyjnego narzu¬ 
cania zewnętrznym firmom swoich 
rozmaitych wymagań odnośnie do 
powstających na tę platformę tytułów 
- gracze mieli w czym wybierać. Po¬ 
wstało ich ponad 2400! 

W czerwcu 2000 pojawiło się PS One 
- zliftingowana wersja PSX-a. Oprócz 
mniejszej i ładniejszej obudowy 

umożliwiała podłączenie do niej spe¬ 
cjalnego kolorowego ekranu LCD 5" 
wraz z głośniczkami, a do tego mogła 
być zasilana przez gniazdo zapalnicz¬ 
ki wsamochodzie, pełniąc tym samym 
funkcję konsoli przenośnej. Produkcję 
PSX-a zakończono w marcu 2006, 
a łączna sprzedaż to ponad 102 
miliony egzemplarzy. Czapki zgłów, 
konkurencjo! 

Ciekawostka: A wiecie dlaczego 
Playstation to „PSX"? Bo jej twórcy 
nazywali projekt konsoli,,Playstation 
eXperiment"i tak do tego skrótowca 
przywykli, że używali go na określenie 
konsoli w czasie rozmaitych wywia¬ 
dów, konferencji prasowych itd. - 
a dziennikarze i gracze podchwycili 
to. Żeby było śmieszniej, w 2003 
faktycznie pojawiło się urządzenie 
o nazwie PSX - czyli PS2 z wbudowa¬ 
ną nagrywarką DVR. 

(*) Gwoli ścisłości - pierwotnie PSX wyposażo¬ 

ny był w kontroler bez analogów i „wibrato¬ 

rówDopiero w kwietniu 1997 pojawił się 

Dual Analog Controller z dodanymi dwiema 

analogowymi gaikami, a pod koniec 1997 

debiutował powszechnie znany DuaIShock. 

9 Grafika: maks. 640 x 480 
Paleto kuluiuw. 16,7 min 

9 Pamięć RAM: 2 MB 

9 MIPS: 30 
9 Polygony/s: 360 000 

9 Pojemność nośnika: 700 MB 
9 Dźwięk: 24 kanały 
9 Liczba dostępnych gier: 

ponad 2400(!) 

94 ^ 
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1996 
Nintendo 64 
Nintendo tradycyjni© już ni© ćpio- 

szyło się z premierą swej konsoli, 
znanej pod kodową nazwą „Ultra 64", 
najwyraźniej czekając, aż konkuren¬ 
cja wyłoży karty, by potem - tak jak 
poprzednio - przebić ich osiągnię¬ 
cia, wydając produkt lepszy i tańszy. 
Tylko że tym razem coś poszło nie 
tak. N64 miała niewątpliwie powody, 
by ustroić się w laur zwycięzcy. 
Choćby lepsze niż konkurencja be¬ 
bechy, bo faktycznie w pełni 64-bi- 
towe. w efekcie jej moc obliczenio¬ 
wa znacznie przewyższała resztę 
konsol tej generacji. (Gry na nią są 
zresztą według mnie najładniejsze). 
Do tego konkurencyjna cena, bo 
250 $ (bardzo szybko obniżona do 
zaledwie 199,99 $), a jako bonus 
kontroler z analogową gałką (pierw¬ 
szy na świecie). Gier na N64 wyszło 

le, choć blisko 
400 to przecież 
całkiem przy¬ 
zwoita liczba, 
a w tym takie hity 
jakSuper Mario 64 
(Mario po raz pierw¬ 
szy w 3D!) czy przeło¬ 
mowy GoldenEye 007. W pierwsze trzy 
dni sprzedano aż 350 000 sztuk N64, 
a branżowa prasa chwaliła tę konstruk¬ 
cję. wszystko zdawało się więc isc 
zgodniez planem. A jednak Nintendo 
przegrało. W czym tkwił problem? 

Konsola nadal używała kartridżów, 
do tego o maksymalnej pojemności 
zaledwie 64 MB, podczas gdy cała li¬ 
cząca się na rynku konkurencja prze- 
siadła się już na dziesięciokrotnie po- 

na tę platformę. Rezultat? Sprzeda¬ 
ło się ok. 33 min egzemplarzy kon¬ 
soli - czyli sporo... ale też odczuwalnie 
mniej mz wcześniej 5NE5-a i po¬ 
nad trzy razy mniej niż PSX-a. Król 
dwóch poprzednich generacji tym 
razem musiał ukorzyć się przed świe- 
żakiem. Konkurentem, którego sam 
sobie stworzył. To na pewno bolało. 

Ciekawostka: Grę Super Mario 64 
kupiło 12 min ludzi. 

9 Grafika: do 640 x 480 

9 Paleta kolorów: 16,7 min 
9 Pomięć RAM: 4 MB 

9 MIPS: 125 (!) 
9 Polygony/s: 150000 

$ Pojemność nośnika: 4-64 MB 

9 Dźwięk: do 100 kanałów 

$ Liczba dostępnych gier: 387 

Drugi plan 
■ 3DO lnteractive Multiplayer 
(1993) - konsola produkowana na 
licencji przez Panasonica, Sanyo 
i GoldStara. Choć jej parametry wyglą¬ 
dały zachęcająco, to cena (699 $) od¬ 
straszała chętnych, podobnie jak za¬ 
ledwie 200 dostępnych gier. Po pre¬ 
mierze PSX-a natychmiast stała się 
całkowicie przestarzała (tylko 20tysię- 
cy polygonów na sekundę i 10 MIPS). 
Tym niemniej sprzedała się w 2 min 
egzemplarzy, co daje jej zaszczytne 
4. miejsce pośród konsol tej generacji. 

■ Amiga CD32 (1993) - agonalne 
drgawki bankrutującego Commodo- 
re'a, czyli konsola bazująca na Chipse¬ 
cie Amigi 1700, 7a 399 $ Prnhlem 

w tym, że istniało bardzo niewiele gier 
wykorzystujących w pełni jej niepo- 
walające możliwości - z ponad 170 
tytułów na CD32 ogromna większość 
była przeznaczona pierwotnie na 
bardzo mocno już przestarzałą Amigę 
500. Nie dziwi więc, że rozeszło się 
zaledwie 100 000 sztuk tej konsoli. 

■ Sega 32X (1994) - przystawka 
zmieniająca Segę Genesis/Mega 
Drive w konsolę (teoretycznie) 32-bi- 
tową, za 159 $. Pomimo że wydano 
tylko 39 gier wykorzystujących moż¬ 
liwości 32X, gracze przyjęli ją ciepło. 
I bardzo się potem wkurzyli, gdy po 
wypuszczeniu Saturna Sega totalnie 
olała tę platformę. 

■ NEC PC-FX (1994) - chyba naj¬ 
słabsza (pod względem parame¬ 
trów) konsola piątej generacji, prze¬ 
znaczona tylko na rynek japoński. 
499 $ i 61 dostępnych gier. Sprzedaż? 
Niecałe 100 000 sztuk. 

■ Applp RanHai Pippin (1995) - 

zdumiewająco bezsensowna konsola 
(z teoretycznie otwartą architekturą!) 
będąca wynikiem kooperacji Apple a 
i Bandai. Wyszło z tego„niewiadomo- 
co"za blisko 600 dolarów z 87 raczej 
kiepskimi grami. Na całym świecie 
sprzedano żałosne 45 000 sztuk ABP. 
Nawet Allor jej nie chciał kupić.:) 

■ Casio Loopy (1995) - tylko Japoń¬ 
czycy mogli wpaść na pomysł, by 
wypuścić na rynek „konsolę dla 
dziewczyn". Powstało jakieś 11 gier 
o nazwach typu Little Princess, Ani- 
me Land itd. Wszystkie w 2D i w więk¬ 
szości w mangowej stylistyce. Loopy 
była wyposażona wdrukarkę pozwa¬ 
lającą na tworzenie naklejekze zrzu¬ 
tów ekranów z gier(!). Dziewczyny 
tego nie kupiły. 

■ Nintendo Virtual Boy (1996) - 
gogle 3D na specjalnym statywie 
plus kontroler. Gogli się nie zakłada¬ 
ło, a tylko przez nie patrzyło. Dwa 
wizjery tworzyły stereoskopowy 
nhra7 7A pnmnrą r7Prwnnyrh rlind 

LED (384 x 224,4 odcienie koloru, 32 
poziomy jasności dla każdego). Po 
godzinie użytkowania ból głowy był 
gwarantowany. (Osobom cierpiącym 
na padaczkę oficjalnie odradzano 
korzystanie z tej konsoli). Kosztujący 
199 $ VB, z 22 grami w portfolio, 
przeznaczony był tylko na rynek ja¬ 

poński. Ale nawet tam, gdzie nerdów 
i geeków dostatek, sprzedano zale¬ 
dwie 750 tys. sztuk. Wtopa! ICDAI 
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■ Zbliża się do współczesności: Smuggler 

Gdy mowa o szóstej generacji, to aż się prosi, by na moment użyć barokowego stylu narracji a la pamiętniki Jana 

Chryzostoma Paska.„Wielgie było ci naonczas na całym orbis terrarum w owej materyi pomieszanie w źrzódłach 

wszelakich, tedy aże konfuzya sroga człeka poćciwego bierze, gdy o owej generatione prawić poczyna. Dalibóg, 

wielceż trzeba być w onej area zawołanym praktykiem, by cum auxilio Dei zacną relacyą wam zdać i się nie poszkapić". 

Bowiem dawne, w miarę czytelne 
podziały na konsole 8-/16-/32- i 64-bi- 
towe tutaj tracą sens. Teoretycznie jest 
to generacja 128-bitowców. W prakty¬ 
ce konsole lansowane jako „128-bito- 
we"(np. Dreamcast i PS2) mają w swo¬ 
im wnętrzu procesory 64-bitowe, 
a także 32-bitowe. To zamieszanie jest 
efektem ciężkiej pracy rozmaitych 
„creative directors1' działów reklamy 

w firmach mających promować te 
konsole, którzy np. uważali, że 2 x 64 
to to samo co 128. (W arytmetyce tak, 
ale niekoniecznie w sprzęcie). Albo 
że „32-bitowy procesorze 128-bitową 
jednostką FPU" daje asumpt, by całą 
konsolę mianować „stwodwudziesto- 
ośmiobitowcem". Zatem warto przyjąć 
zupełnie odmienne kryteria definiują¬ 
ce tę (i kolejne) generację. 

To czas, gdy konsole - dość nie¬ 
śmiało- odkrywają internet, a kon¬ 
kretniej granie online.To także czas, 
gdy Ameryka w końcu próbuje (i to 
nawet z pewnym powodzeniem) 
wrócić do gry.To czas napędów DVD, 
pierwszych twardych dyskówfirmo- 
wo montowanych w konsolach i gra¬ 
fiki 3D o całkiem współczesnych 
już parametrach. 

To także czas pierwszych telefonów, 
na których można było grać nie tylko 
w proste zręcznościówki i gry logicz¬ 
ne, oraz rewelacyjnie sprzedających 
się handheldów o coraz lepszych 
możliwościach. To czas, gdy Sony 
osiąga szczyt potęgi, a Nintendo 
i Sega rozpaczliwie, ale bezskutecz¬ 
nie próbują dotrzymać mu kroku. Dla 
Segi zresztą to już łabędzi śpiew... 

Konsolofon 
rjfwritMRIWPB tylko 56. Choć trzeba przyznać, że 
i !f większość z nich była godna uwagi - 
r m.in. C°D'FIFA* Rayman 3,Tomb Ra- 

f- ider itd. Do tego ta Nokia kosztowała 
> aż299$.AIeitakkupiłyją3miliony 

— J i 9ludzi (w tym, jeśli dobrze pamiętam, 
fĘfĘfW * niejakiCzarnylwanzCDA),pokazując, 
r ' żelu per bpeklywiLZiiybeynienl rynku. 

W 2005 pojawił się N-Gage QD, czyli 
powego pionowe- N-Gage w bardziej ergonomicznej 

go ekranu też nie można obudowie i... nieco okrojony „telefo- 
było nazwać atutem tej maszynki. Gier meznie" w stosunku do pierwowzoru 
na N-Gage'a za wiele nie było - bo (np.brakzłączamicro-USBiradiaFM). 

Pierwszym telefonem, który możemy ^9/ * 
nazwać w ten sposób, był produkt , 
Nokii, N-Gage z 2003 roku. Kolorowy 
wyświetlacz 176 x 208,4096 kolorów. 
Problem w tym, że był to bardzo * 

dziwnie (by nie rzec - bezsenownie) --a** % es1 
skonstruowany telefon. Np. w czasie 
rozmowy należało yoiizyriidćpiunu- ^ 
wo, ale... krawędzią do ucha (bo gło- —-— 
śnikumieszczonozboku!),miałgniaz- dość, że bardzo 
do słuchawkowe mini-jack o niestan- szybko zżerał baterię, to 
dardowej średnicy 2 mm itd. Jako jeszcze aby wymienić kartę z grą, 
konsola też nie był przemyślany. Nie należało ową baterię wyjąć, a niety- 



1998 
Sega Dreamcast 
Po porażce Saturna Sega była w bo¬ 
jowym nastroju. Konsola o roboczej 

nazwie Katana, jakieś 20-30 razy wy¬ 
dajniejsza od poprzednika, miała 
przywrócić jej należną pozycję na 
rynku. (Szefom Segi marzył się 50% 
udział w nim w roku 2004).„Niebiescy" 
plan mieli bardzo prosty - udostępnią 
developerom konsolę o niesamowi¬ 
tych osiągach, deklasującą wszystko, 
co dotąd istniało, a ci - zmęczeni 
ograniczeniami już istniejących urzą¬ 
dzeń - z radością rzucą się, by tworzyć 
na nią niewiarygodnie dobre gry. 

(W sumie tak się też stało, bo wypusz¬ 
czono ich blisko 700, ale np. EA się 
ogólnie na Dreamcasta wypięło). To 
zaś z kolei przełoży się na sukces 
rynkowy, bo świetna konsola za zale¬ 
dwie 199 $ (czyli jakieś 290 dzisiej¬ 
szych dolarów) plus masa dobrych 
gier = ogromna sprzedaż. 

I faktycznie, pierwsza przedstawi¬ 
cielka szóstej generacji, wsparta 
wartą 100 min $ kampania reklamo¬ 
wą, wystartowała jak rakieta. Sprze¬ 
dawano po 100 000 egz. DC dziennie. 
W Japonii na każde sprzedane Ninten¬ 
do 64 przypadały wówczas aż trzy 
Dreamcasty! A w USA w dniu premie¬ 
ry (ustaloną na przypominającą koń¬ 
cowe odliczaniedatę 9.09.1999) zaku¬ 
piono aż 225 132 te konsole. Rekla¬ 
mowe hasło „Up to 6 billion players" 
(„Aż do sześciu miliardów graczy" - 
czyli każdy żyjący człowiek miał mieć 
DC) nie zdawało się wtedy jakoś bar¬ 
dzo „z rzyci wzięte". Do tego konsola 
ta po raz pierwszy w historii umoż¬ 

Więcej na: www.ebook4all.pl PUBLICYSTYKA 

liwiała granie wsieci,tzn.za pomo¬ 
cą internetu. Co prawda uruchomio¬ 
ny dopiero w 2000 SegaNet mógł 
pomieścić maksymalnie 50 000 gra¬ 
czy naraz, ale w tych czasach to było 
zupełnie wystarczające. 

Ale szybko zaczęło coś zgrzytać. Nie 
tylko napędy, powszechnie krytyko¬ 
wane przez graczy za kiepską jakość. 
(Sega zastosowała własny format za¬ 
pisu płyty CD, zwany GD-ROM, dzięki 
czemu dało się tam upakować 2 razy 
tyle danych co na CD, co jednak za¬ 
owocowało częstymi problemami 
z odczytem płyt). Dynamika sprzeda¬ 
ży leciała na łeb z każdym miesiącem. 
Nie pomóqł sponsoring aż czterech 
drużyn piłkarskich: Arsenału Londyn, 
AS Saint-Ćtienne, UC Sampdorii oraz 
Deportivo La Coruńa. W sumie nawet 

zaszkodził, bo Sega 
wpakowała w nie bez wi¬ 
docznego efektu straszne pieniądze, 
których potem zabrakło na promocje 
nowych gier. Zapowiedź premiery 
Playstation 2 (a szczególnie pokaz jej 
niewiarygodnych jak na owe czasy 
możliwości) dodatkowo zniechęciła 
wielu graczy do zakupu tej konsoli. 
A gdyjużPS2 weszła na rynek, sytuacja 
stała się dla Segi bardzo, bardzo nie¬ 
ciekawa. Nie pomogła przecena DC 
do 149 $ (czyli połowy wyjściowej 
ceny PS2). Sprzedaż wprawdzie wzro¬ 
sła, ale tylko na chwilę i w niezadowa¬ 
lającym stopniu. Debiuty Xboksa 
i GameCubea, również miażdżących 
Dreamcasta osiągami, dopełniły czary 
goryczy. 31.01.2001 Sega ogłosiła, że 
całkowicie rezygnuje z rynku sprzę¬ 
towego - czyli nie będzie więcej two¬ 

rzyć konsol. Ta 
oblali lid sprzedała 

się łącznie w 10,5 
min egzemplarzy. 

Ciekawostka: Jednym 
z wielu nietypowych akceso¬ 

riów na Dreamcasta były marakasy 
(rodzaj grzechotki), wykorzystywane 
w muzycznej grze Samba de Amigo, 
zresztą w połączeniu z taneczną matą. 
Ale tym najciekawszym gadżetem 
była karta pamięci VMU, w obudowie 
przypominającej konsolkę przeno¬ 

śną, z własnym ekranem LCD, na 
którym po wpięciu karty w pad poja¬ 
wiały się np. dodatkowe informacje 
związane z grą. 

Ciekawostka:Sega, po wizerunkowej 
wpadce z 32X (patrz ramka „Drugi 
plan" w poprzednim numerze CDA), 
skromnie ukryła swą nazwę na tylnej 
ścianie DC, eksponując za to logo 
konsoli. Z uwagi na jego charaktery¬ 
styczny spiralny kształt Dreamcasta 
zwano niekiedy Makaronem. 

# Grafika: 640x480 
# Paleta kolorów: 24-bitowa 
# Pamięć RAM: 16 MB 
# MIPS: 360 
40 Polygony/s: 7 min 
40 Pojemność nośnika: 1,2 GB 
40 Dźwięk: 64 kanały 
40 Liczba dostępnych gier: 

około 690 

Drugi plan 
■ NUON Technology (2000) - była to 
technologia udostępniana na licencji, 
umożliwiająca rozbudowanie opcji 
klasycznego odtwarzacza DVD o obsłu¬ 
gę gier (między innymi). Czyli zrobienie 
z niego czegoś w rodzaju konsoli. Trzy 
firmy - Motorola, Samsung i Toshiba - 
stworzyły takie maszynki. Te nie powa¬ 
lały możliwościami (grafika-360 x 240), 
ceny rzędu 250-350 $ też nie zachęcały 
do kupna, podobnie jak zaledwie 8 do¬ 
stępnych gier. Po 2003 słuch o NUON 
zaginął. I nikt za nią nie płakał. 

■ Panasonic Q (2001) - czyli skrzyżo¬ 
wanie nintendowekiego GamcCubc'a 
z panasonikowym playerem DVD. 
Dostępny tylko w Japonii za 479 $. 

■ iQue Player (2003) - konsola Nin¬ 
tendo przeznaczona tylko na rynek 

chiński. („iQue" brzmi podobnie jak 
„zabawka bogów"w dialekcie kantoń- 
skim). Nie za wielkie możliwości za 
dość przyzwoitą cenę 99 $, ale tylko 18 
gier. Kariery w Chinach nie zrobiła. 

■ Sony PSX (2003) - czyli PS2 z na- 
grywarką DVD, tunerem satelitarnym 
i dyskiem twardym 160 GB lub 250 GB, 
w zależności od wersji, za 750/850 $. 
Dostępna tylko na rynku japońskim. 

■ 5SD Company XaviXPORT (2004) 
- ośmiobitowa (!) konsola za 80 $. 10 
dostępnych na kartridżach 
gier w 640 x 480. Dlaczego 

ny w następnej generacji przez 
Nintendo Wii. 

■ DlSCover Technology (2004) 
- to konsola, na której można było 
sobie pograć... w gry z PC. Wyglą¬ 
dała jak odtwarzacz DVD, sama 
optymalnie konfigurowała usta¬ 
wienia gier i można było podłą¬ 
czyć ją do monitora lub odbiorni¬ 
ka TV. Parametry miała zbliżone 
do ówczesnego PC ze średniej 
półki. Czy więc warto było wydać 
na nią aż 1764 $? No właśnie... 

Handheldy 
W czasie szóstej generacji pojawiło się 
sporo konsol przenośnych -m.in.Game 
Boy Advance, GP32, Tapwave Zodiac, 
SwanCrystal,WonderSwan Color,Game 
Boy Micro, Nintendo DS, PSP - o możli¬ 
wościach często porównywalnych do 

stacjonarnych konsol piątej generacji. 
Dwuekranowe Nintendo DS sprzeda¬ 
ło się niewiarygodnie dobrze (154 
min egzemplarzy!), a Gamę Boy Ad- 
vance oraz Playstation Portable w licz¬ 
bie ok. 82 min sztuk każda. 

w ogóle o niej piszę? Bo 
jako pierwsza zastosowała | 
patent z bezprzewodowy- \ 
mi kontrolerami reagującymi 
na ruch gracza, spopularyzowa- 
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2000 
Sony Playstation 2 
„Jestem pewny, że następna genera¬ 
cja PlaySlaliun sięynie nieba. Muże 

nawet poleci w kosmos" - obiecywał 
jakiś czas po premierze PS-a ówczesny 
dyrektor generalny Sony. Nic więc 
dziwnego, że gracze siedzieli jak na 
szpilkach, oczekując informacji o na¬ 
stępcy „szaraka". Plotki głoszą, że 
pierwsze prace nad nim rozpoczęły się 
już w... 1995, a w 1997 stało się to ta¬ 
jemnicą poliszynela. Ale dopiero gdy 
na rynku pojawił się Dreamcast i sprze¬ 
dawał się doskonale, zaniepokojone 
tym Sony 1.03.1999 oficjalnie zapo¬ 

wiedziało „next generation Play¬ 
station". Przedstawiono jej imponują¬ 
ce parametry, a zaprezentowane de¬ 
ma technologiczne wywołały 
u oglądających ogólny wytrzeszcz 
oczu i masowy opad szczęk (np. skroc. 
pl/69ad3). Dość powiedzieć, że nowa 
konsola była jakieś8 razy wydajniejsza 
od swego poprzednika i potrafiła ge¬ 
nerować jakieś 10 razy tyle polygonów 
na sekundę co nieszczęsny Dreamcast. 
A grafikę teoretycznie mogła wyświe¬ 
tlać nawet w 1080i, czyli 1920 x 1080(*) 
w 16,7 min kolorów.To efekt zastoso¬ 
wania Emotion Engine, czyli chipu 
stworzonego przezToshibę specjalnie 
z myślą o PS2. (Dla równowagi dodać 
należy, że twórcy gier zgodnym chó¬ 
rem narzekali na jego skomplikowaną 
architekturę wewnętrzną). 

szczególnie w krajach nieco mniej 
rozwiniętych i uboższych. 

Ciekawostka: PS2 nie posiadała wbu¬ 
dowanego dysku twardego, choć ist¬ 
niała możliwość podłączenia takowe¬ 
go (3,5", maks. 40 GB pojemności) za 
pomocą gniazda sieciowego. Ale nie 
każdy HDD chciał z PS2 współpraco¬ 
wać. W sumie większość nie chciała - 
producent podawał więc listę kompa¬ 
tybilnych modeli. 

Ciekawostka: 22" telewizor Sony 
BRAVIA KDL22PX300 miał wbudowaną 
w podstawkę konsolę PS2. 

0 Grafika: do 1080i 
0 Paleta kolorów: 24-bitowa 
# Pamięć RAM: 32 MB 
# MIPS: ok. 1000 
0 Polygony/s: 75 min 
0 Pojemność nośnika: do 8,5 GB 
0 Dźwięk: 48 kanałów 
0 Liczba dostępnych gier: 

ponad 2100 

94 

Dodawszy do tego świetne gry (w su¬ 
mie powstało ich ponad 2000(**)), 
wsteczną kompatybilność z poprzed¬ 
nikiem, atrakcyjną w stosunku do 
możliwości cenę 299 $ oraz mocne 
wsparcie marketingowe (do stworze¬ 
nia kontrowersyjnych spotów telewi¬ 
zyjnych namówiono m.in. Davida 
Lyncha, a jedną z odjechanych praso¬ 
wych reklam PS2 macie na początku 
tego tekstu) chyba nie zdziwi was to, 
że w ciągu doby od momentu ryn¬ 
kowego debiutu, w marcu 2000 
roku, w samej Japonii sprzedano aż 
1 min sztuk PS2 (!!!). 

W przeciwieństwie do swego szarobu¬ 
rego oraz nijakiego poprzednika PS2 
wyglądała bardzo futurystycznie i... nie 
jak konsola. A to dlatego, że Sony 
„targetowało" PS2 nie jako typową 
maszynkę do gier, ale multimedialne 
domowe centrum rozrywki, pozwala¬ 
jące także na odtwarzanie filmów z CD 
i DVD, odsłuchiwanie kompaktów 
z muzyką, a nawet surfowanie po in- 
ternecie. (Choć do tego trzeba było 
dokupić pizybld wkę Nelwoi k Adapter, 
umożliwiającąteżgręwsiecij.Wypusz- 
czono nawet specjalnego pilota, który 
miał ułatwiać korzystanie z multime¬ 
dialnych funkcji konsoli. Po paru latach 
wprowadzono na rynek PS2 w wersji 
slim - w sporo mniejszej obudowie, 

z zasilaczem zewnętrznym, co dobrze 
wpłynęło na komfort używania, bo tym 
samym zlikwidowano hurgoczące 
wentylatory. Wersja ta miała fabrycznie 
zamontowany NetWork Adapter. 

Do momentu zakończenia (w 2013!) 
produkcji PS2 nabyło ponad 155 min 
ludzi, co daje jej tytuł najlepiej 
sprzedającej się konsoli w historii 
całej branży. Do dziś żadna inna sta¬ 
cjonarna maszyna do gier nawet się do 
tego wyniku sensownie nie zbliżyła. 
Nigdy wcześniej i nigdy później żadna 
konsola tak bardzo nie zmiażdżyła 
konkurencji. Jakkolwiek by patrzeć - 
łączna sprzedaż reszty maszyn szóstej 
generacji była niemal trzykrotnie niż¬ 

sza niż PS2. Sony pozamiatało! Zda¬ 
niem bardzo wielu - jedna z najlep¬ 
szych konsol w całej historii branży. 
Zdaniem wielu - najlepsza. 

(*) Ale takq rozdzielczość wykorzystywały 

bodaj tylko 4 tytuły, z których żaden nie po¬ 

jawił się w Europie. W praktyce gry na PS2 

zwykle chodziły w640x 480. 

(**) Niektóre źródła mówiq nawet o grubo 

ponad 3000. 

Ciekawostka: Użytkownicy PS2 zaku¬ 
pili w sumie ponad 1,5 miliarda egz. 
gier na nią. I mówimy tu o legalnych 
wersjach, bo nie ukrywajmy, że pirac¬ 
two na PS2 odchodziło niesamowite, 

Sprzedaż konsol szóstej generacji 
Playstation 2 153,6 min 

Xbox 24 min 

Nintendo GameCube 22 min 

Sega Dreamcast 10,6 min 
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Microsoft Xbox 
Przez długi czas Microsoft nie wy¬ 
dawał się zainteresowany rynkiem 
konsolowym. Ale to tylko pozór, bo 
chłopaki po prostu nie obnosiły się 
ze swymi zamiarami, choć były 
poszlaki wskazujące, że coś tam 
kombinują - np. implementacja 
Windows CE dla powstającego 
Dreamcasta. Podobno już wtedy 
trwały prace nad ich autorską kon¬ 
solą, zwaną pierwotnie DirectX 
Boksem. I choć w 1999 przestało to 
być tajemnicą, Xbox pojawił się 
dopiero w 2001. Głównie dlatego, 

że ludzie z Redmond chcieli ruszyć 
z pełną mocą, oferując w momen¬ 
cie premiery sporo dopracowanych 
gier. Halo: Combat Evolved(*), Dead 
or Alive 3 oraz Project Gotham Ra- 
cing to tylko najgłośniejsze tytuły 
z 18-growego pakietu startowego. 

Intencja słuszna, ale to spore opóźnie¬ 
nie odbiło się Xboksowi czkawką, gdyż 
pozwoliło PS2 na zdobycie milionów 
fanów, którzy nie byli zainteresowani 
zmianą świeżo zakupionego sprzętu 
i gier na rzecz jakiegoś bliżej niezna¬ 
nego XPudła. Tym niemniej Xbox, 
wyceniony na 299 $, sprzedawał się 
dobrze w USA (milion egz. w trzy ty¬ 
godnie) i Europie, ale zupełnie nic 

przyjął się w Japonii, gdzie przez całe 
jego życie zakupiono w sumie tylko 
450 000 egz. 

Co zarzucali mu gracze? Kiepski de¬ 
sign, hałaśliwe chłodzenie, zdecydo¬ 
wanie zbyt klocuchowaty pad (który 

zresztą szybko został przekonstruowa¬ 
ny). A co chwalili? Była to pierwsza 
konsola, w której standardowo 
montowano twardy dysk w obudo¬ 
wie, oco zresztą konstruktorzy stoczy¬ 
li heroiczny bój z decydentami Micro¬ 
softu. Poza tym podobały się im jej 
możliwości graficzne i spora moc ob¬ 
liczeniowa, duża liczba (blisko 1000) 
dostępnych gier i Xbox Live, czyli 

system roz(g)rywki sieciowej urucho¬ 
miony w 2002. Producenci zaś chwa¬ 
lili sobie łatwość w pisaniu gier na tę 
konsolę. Do 2007, gdy została wycofa¬ 
na ze sprzedaży, znalazła jakieś 24 
miliony nabywców. Z jednej strony 
niedużo, gdy się porówna do wyniku 

PS2, z drugiej, jak na debiutanta - wy¬ 
nik całkiem obiecujący (no i od razu 
drugie miejsce na podium). 

Ciekawostka: Microsoft musiał się 
procesować z inną amerykańską firmą 
- Xbox Technologies - o prawo do 
nazwy swej konsoli. 

Ciekawostka: Wiecie, dlaczego domi¬ 
nującym kolorem w interfejsie XB jest 
zielony? Bo przeprowadzono specjali¬ 
styczne badania i okazało się, że... Nie. 
Nic z tych rzeczy. Z sali projektowej 
Xboksa jakiś maniak wyniósł wszystkie 
flamastry f markery, poza zielonymi. 
Zatem wszelkie projekty i szkice kon¬ 
soli były zielone... i tak już się to kon¬ 
struktorom utrwaliło, że potem nie 
wyobrażali sobie użycia innej barwy. 

(*) Microsoft podkupił jq Sony, bo pierwotnie 

miał to być jeden z asów w rękawie PS2. Sony 

pocieszyło się Killzone’em. 

0 Grafika: do 1080i 
0 Paleta kolorów: 32-bitowa 
# Pamięć RAM: 64 MB 
0 MIPS: 1354 
0 Polygony/s: 120 min 
0 Pojemność nośnika: do8,5 GB 
0 Dźwięk: 64 kanały 3D lub 256 

stereo 
0 Liczba dostępnych gier: >1000 

2001 
Nintendo GameCube 
Nauczone bolesnym doświadcze¬ 
niem z N64 Nintendo tym razem 
w swej konsoli o roboczej nazwie 
„Dolphin"(Delfin) - po raz pierwszy 
pochwaliło się nią oficjalnie w roku 
2000, a do sprzedaży trafiła we 
wrześniu 2001 - zamontowało na¬ 
pęd optyczny. Choć oczywiście 
musiało trochę pokombinować 
i zastosowało w NGC zmodyfikowa¬ 
ny przez siebie system Mini DVD, 
wykorzystujący płytki o średnicy 80 
mm, mieszczące 1,5 GB danych. 
Czemu tak? Podobno by przyśpie¬ 
szyć czas ładowania (tak brzmi 
wersja oficjalna) lub celem oszczę¬ 
dzenia kasy na opłaty licencyjne 
(wersja realistyczna). 

Zdaniem wielu graczy to właśnie 
ta konsola miała najlepszą grafikę 

spośród maszynek szóstej generacji, 
a do tego kosztowała zaledwie 199 
dolarów. Jedynym większym proble¬ 
mem była tylko niewielka liczba gier 
na początek (zaledwie trzy), choć 
dość szybko zaczęło przybywać tytu¬ 
łów i finalnie powstało ich blisko 700. 
Jednak spora konkurencja o podob¬ 
nych (albo lepszych) parametrach, 
późny start oraz ciągnąca się za ma¬ 
szynką opinia, że to „niepoważna 
konsola dla dzieciaków" (zapewne 
efekt nietypowego deslgnu?) sprawi¬ 
ła, że sprzedały się w sumie tylko 
jakieś 22 miliony „kostek". To na 
pewno nie usatysfakcjonowało wło¬ 
darzy Nintendo, gdyż dawało im za¬ 
ledwie trzecie miejsce na podium, do 
tego z upokarzająco wielkim dystan¬ 
sem do zwycięzcy. NGC przetrwał na 
rynku do 2007. 

Ciekawostka: Skrót NGC stosowany 
jest też w astronomii do opisywania 
rozmaitych odległych obiektów na 
niebie (oznacza New General Cata- 
logue- np. NGC-5 to znana fanom Mass 
Effecta spiralna galaktyka w gwiazdo¬ 
zbiorze Andromedy), stąd konsolę 
określano też czasem mianem „Star- 
Cube". Polacy nazwali ją „gackiem" al- 
bo...„nocniczkiem"( z uwagi na specy¬ 
ficzny kształt i kolorystykę). 

Ciekawostka: Jednym z kontrolerów 
dostępnych dla GameCube'a były 
bongosy (małe bębenki, uderzane 
dłońmi). Warto też wspomnieć o dzi¬ 
wacznej klawiaturze, którą można 
było do tej konsoli podłączyć, będącej 
skrzyżowaniem gamepada z klawia¬ 
turą rodem z PC. ,. • # ICDAI 

♦ Grafika: do 720x576 
♦ Paleta kolorów: 32-bitowa 
♦ Pamięć RAM: 24 MB 

♦ MIPS: 1125 
♦ Polygony/s: 90 min 
♦ Pojemność nośnika: 1,5 GB 
♦ Dźwięk: 64 kanały 
♦ Liczba dostępnych gier: 

niemal 700 
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G aneracja si odma 
2005-2012 

■Wymachuje Wiilotem: Smuggler 

Witam w czasach siódmej generacji konsol. To przeszłość już tak nieodległa, że większość czytelników CDA niewątpliwie 

doskonale te czasy i konsole pamięta. Czy zatem uda mi się czymś was zaskoczyć, opowiedzieć coś, o czym dotąd nie 

wiedzieliście? Zaraz się przekonamy. 

Siódma generacja to po prostu 
nowe modele konsol „wielkiej trójki", 
o znacznie większej mocy obliczenio¬ 
wej, mogące bez problemu wyświe¬ 
tlać obraz w HD. W tych czasach coraz 
ważniejszą funkcję w konsolowym 
graniu pełni internet - nie chodzi już 
tylko o zabawę w sieci, ale i elektro¬ 
niczną dystrybucję gier. Wtedy też 
w słowniku graczy pojawiło się niepo¬ 
zorne, a jakże ważne słówko„achieve- 

mentT). A najwyraźniej rozdrażnione 
kolejnymi porażkami swoich stacjo¬ 
narnych maszynek Nintendo poka¬ 
zało, że ciągle istnieją miejsca, 
gdzie wcześniej nie dotarła żadna 
taka konsola. A z handheldami coraz 
odważniej zaczynają konkurować 
smartfony. Jest to też chyba najbar¬ 
dziej wyrównana generacja w historii, 
jeśli idzie o sprzedaż poszczególnych 
modeli. Gorzej, że na rynku liczyły się 

już tylko trzy maszyny (gdy mówimy 
o konsolach stacjonarnych). Dlatego 
też ramka „Drugi plan" została tu 
przechrzczona na „Trzeci plan", a w su¬ 
mie to bardziej pasowałaby jej przy¬ 
długa nazwa „Konsole praktycznie 
nieznane i bez żadnego znaczenia". 

(*) „Aczikfbyty już od dawna znane, ale dopie¬ 

ro wtedy w pełni wykorzystano ich potencjał. 

Patrz: tekst w CDA 09/2015. 

Sprzedaż konsol 
szóstej generacji 

Wii 101,44 min 

Xbox 360 84 min 

PS3 >80 min 

Najgorszy handheld ever? 
Gizmondo, produkt szwedzkiej firmy zmonda tkwiło parę niespodzia- _ __ _ małą liczbą gier na start (2), a po 
TigerTelematics, na papierze nie wy- nek, jak wbudowany aparat roku było ich zaledwie 14, i to 
glądałźle-kolorowyekranikTFTfotograficzny, GPS, możli- * X I z dość kiepskich. Gizmondo tra- 
o rozdzielczości 320x240 i moc obli- wość wysyłania SMS-ów piły też liczne „choroby wieku 
czeniowa pozwalająca renderować ie-mailiczyzainstalowa- dziecięcego"-system wysy- 
milionpolygonównasekundęwroku ny Windows Media Play- a ^ 4* łający SMS-y szwankował, 
2005 głowy nie urywały, ale też nie er 9. I gdyby konsola ^ GPS sobie nie bardzo radził 
budziły politowanie. Co prawda de- wyazło, jok planowano, ^ ^ itd. W 2006 jej producent 

signkonsolki nawiązywał do najgor- w 2003, to kto wie.- Ale W C zasłużenie więc zbankru- 
szych czasów szwedzkiego wzornic- wyszła w 2005 i koszto- tował, a sama konsola ro- 
twa (obejrzyjcie sobie Volvo z lat 70., wała wtedy ponad 600 $ zeszła się na całym świecie 
a zrozumiecie.-), no ale liczy się wnę- - ze trzy razy tyle co Nin- w oszałamiającej liczbie... 
trze, a nie wygląd. A w obudowie Gi- tendo DS. Do tego z żałośnie 25 000 egzemplarzy. 
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Xbox360 
Można bardzo wiele złego napisać 
o Microsofcie, ale nie można powie¬ 
dzieć, że nie potrafi uczyć się na swoich 
błędach. Najwyraźniej jego analitycy 
przemyśleli to, co schrzaniono przy 
premierze Xboksa, i wyciągnęli sen¬ 
sowne wnioski. Stąd tym razem to X360 
pojawił się przed nową konsolą Sony. 
Zadbano, by maszynka wyglądała 
ładnie, a dołączony do niej pad jest (jak 
dla mnie) wzorem ergonomiczności, 
idealnie leżącym w dłoniach. X360 od 
razu zintegrowany był z usługą Xbox 
uve i to on (a raczej gry na mego) 
rozpowszechnibacziki"izwyczaj„mak- 
sowania" gier celem zdobycia wszyst¬ 
kich osiągnięć. Konsolę dało się też - 
w przeciwieństwie do poprzednika - 
stawiać w pionie. Gdyby szukać wad 
X360, to można ponarzekać na brak 
sprzętowej wstecznej kompatybil¬ 
ności z Xboksem. 

X360 zadebiutował jesienią 2005, 
w cenie 399/299 $ - w zależności od 
wersji, bo od razu były dwie. Core 

i Premium, różniące się nieco wyglą¬ 
dem i dość znacznie wyposażeniem. 
(W Premium był montowany dysk 20 
GB, dołączonoteż bezprzewodowego 
pada i headset). Obie jednak pierwot¬ 
nie charakteryzowały się dużą awa¬ 
ryjnością - początkowo rzędu na¬ 
wet 50%! Głównie szwankowało 
chłodzenie, w efekcie czego konsole 
ulegały uszkodzeniu, sygnalizowane¬ 
mu przez słynny „czerwony pierścień 
śmierci". (Ich wymiana i serwisowanie 

kosztowały Microsoft ponad 1 mld $!). 
W wersji Elitę z 2007 zamontowano 

złącze HDMI. Wariantów X360 było 
zresztą dużo więcej, a miarą żywotno¬ 
ści tej maszyny niech będzie fakt, że 
jej ostatni lifting dokonany został 
w 2013. Wypuszczono też mnóstwo 
„edycji limitowanych", zwykle związa¬ 
nych z premierą konkretnej blockbu- 
sterowej gry. 

W 2010 pojawił się kontroler Kinect. 
Został wpisany do Księgi rekordów 
Guinnessajako„najszybciej sprzedają¬ 
ce się urządzenie elektroniki konsu¬ 
menckiej", gdyż w czasie pierwszych 
dwóch miesięcy od debiutu zakupiło 
go 8 min graczy, a do dziś sprzedano 
ponad 2b min egz. sam X3b0 okazał 
się wielkim komercyjnym sukcesem 
- znalazł aż 84 min nabywców, czyli 
niemal 4 razy tyle co jego poprzednik. 

Ciekawostka: Nazwę Xbox 360 oficjal¬ 
nie „zaklepano" w 2003, wcześniej pro¬ 
totypy konsoli nosiły nazwy Xbox Next, 
Xenon, Xbox 2, Xbox FS oraz NextBox. 

Ciekawostka: Podobnie jak w przy¬ 
padku Xboksa Japończycy nie bardzo 
U ludi kupować lę koi ibulę. W Japui iii 

sprzedano zaledwie 1,5 min X360. 

^ Grafika: do 1080p 
^ Paleta kolorów: 32-bitowa 
^•Pamięć RAM: 512 MB 
& MIPS: 19200 

^ Polygony/s: 500 min 
£ Pojemność nośnika: 7,95 GB 
£ Dźwięk: 256 kanałów 

Liczba dostępnych gier: ok. 

900 

Trzeci plan 
■ ZAPiT Gamę Wave (2005) - coś na 
kształt systemu NUON z poprzedniej 
generacji, czyli technologia umożliwia¬ 
jąca DVn-playprowi ndtwarzanip gipr 

Ale że owych powstało„aż" 13 i były to 
głównie rozmaite gry logiczne oraz 
quizy, to mimo umiarkowanej ceny 
99 $ ZAPiT przepadł bez echa. 

■ V.FIash VTech (2006) - seria „edu¬ 
kacyjnych konsol" dla najmłodszych 
graczy. Boooring. 

■ GP2X (2005) - handheld działają¬ 
cy pod kontrolą Linuksa. Wyświe¬ 
tlacz: 320 x 240,3,5", 65 536 kolorów. 
Służy głównie do... emulowania 
konsol 3. i 4. generacji. Sprzedano ok. 
30 000 egz. 

■ Mattel Hyperscan (2006) - poten¬ 
tat z czasów 1. i 2. generacji powraca 

z teoretycznie nowatorską konsolą 
(wykorzystywała technologię RFID). 
W praktyce - koszmar pod każdym 
W7g|prlpm Każdymi 

■ Click Start (2007) - kolejna„konso- 
la edukacyjna" dla dzieci w wieku 3-6 
lat. Zieeew. 

■ Tectoy Zeebo (2009) - konsola 
przeznaczona na mniej zamożne 
rynki świata (Indie, Brazylia, Meksyk). 
Ale w zupełnie bezsensownej w sto¬ 
sunku do możliwości (i konsoli, i na¬ 
bywców) cenie 249 $. Siedemdziesiąt 
trzy qry na kartach pamięci o pojem¬ 
ności do 25 MB, w rozdziałce VGA. Jak 
nietrudo się domyślić, nikt o zdrowych 
zmysłach nie chciał wydawać równo¬ 
wartości ceny Wii, by grać na kiepskiej 
i niszowej konsoli z małą liczbą do¬ 
stępnych gier. 

■ EVO Smart Console (2009) - chło¬ 
paki troszkę wyprzedziły swoją gene¬ 
racje. bo „to PC w obudowie konsoli" 
brzmi dziś dość znajomo, prawda? 
Działała pod Linuksem i Win 7, a w środ¬ 
ku miała procesor AMD Athlon 64 X2 
5600 taktowany zegarem 2,9 GHz, 
kartę ATI HD 3200 i 2 GB RAM-u oraz 
HDD 120 GB. Cena 679$. 

■ Boxer8 OUYA (2012) - kosztują¬ 
ca 99 $ konsola na Androidzie 4.1. 
Wiązano z nią spore nadzieje.Twór¬ 
cy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
na Kickstarterze - zgarnęli ponad 

min <> (a licTyli na 050 tys) Alp 

po jej premierze fala entuzjazmu 
jakoś tak bardzo szybko opadła 
i znalazło się tylko jakieś 200 tys. 
nabywców. 

95 
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Playstation 3 
Na reakcję Sony po debiucie X360 
musieliśmy czekać rok. Co prawda 
konsola została oficjalnie zapowie¬ 
dziana już na targach E3 w maju 2005, 
ale w sprzedaży pojawiła się dopiero 
póżnajesienią 2006. Następcą słynne¬ 
go chipu„EmotionEngine"zostałr, Celi" 
- ośmiordzeniowe (!) monstrum, 
z czego aż sześć rdzeni przeznaczo¬ 
nych było do przetwarzania danych 
w grach. (Przy czym konstrukcja 
układu była dość specyficzna, bo tak 
naprawdę miał 1 rdzeń główny i 7 
pomocniczych, więc trudno go bez¬ 
pośrednio porównywać z pecetowy¬ 
mi procesorami). Ówcześni posia¬ 
dacze pecetów wpadali w stany 
depresyjno-melancholijne na widok 
nielicznych gier, których twórcy po¬ 
trafili wykorzystać moc PS3 w pełni 
(np. God of War III, Uncharted 3). Co 
nie było łatwe z powodu skompliko¬ 
wanej architektury konsoli. Do tego 
urządzenie od razu mogło generować 
obraz w 1080p za pośrednictwem 
złącza HDMI, 

Jako nośnik danych zastosowano po 
raz pierwszy w historii branży 
czytnik Blu-ray (co przy okazji czy¬ 
niło konsolę bardzo atrakcyjną dla 
kinomaniaków, jako domowe cen¬ 
trum multimedialne). Oferowała 
również bezpłatną usługę sieciową 
Playstation NetWork. Warto też 
wspomnieć o wstecznej kompaty¬ 
bilności z PSX, a także (początko¬ 
wo) 7 pę? 77\ pnmnrą pmularji, która 

jednak została usunięta z kolejnych 
wersji w celu obniżenia kosztów 
produkcji. Do PS3 powstała masa 
różnorakich akcesoriów, w tym bez¬ 
przewodowy kontroler ruchu PS 
Move. 

Tym niemniej pierwotna cena - wza- 
leżności od wersji 499/599 $ - oraz 
skomplikowana architektura, utrud¬ 
niająca pisanie gier, sprawiły, że 
sprzedaż Playstation 3 początkowo 

'■UtUilb, wutaaaaŁ 

była niezbyt imponująca (tzn. w po¬ 
równaniu z oczekiwaniami oraz wy¬ 
nikami X360). Z czasem jednak tak 
gracze, jak i developerzy coraz bar¬ 
dziej przekonywali się do tej maszyn¬ 
ki i finalnie zakupiono nieco ponad 
80 min egzemplarzy, a użytkownicy 
nabyli w sumie 862 miliony sztuk gier 
na tę platformę. Wynik, oczywiście, 
imponujący - ale nie da sie ukryć żp 
tym razem Sony tylko zremisowało 
z Microsoftem, do tego zajmując 
najniższe miejsce w TOP 3 i sprzeda¬ 
jąc prawie dwa razy mniej konsol niż 
poprzednio. 

Ciekawostka: PS3 miała możliwość 
zainstalowania dodatkowego syste¬ 
mu operacyjnego - Linuksa. Była to 
pierwsza i jak dotąd jedyna konsola, 
której producent pozwalał na wgra¬ 
nie dowolnego oprogramowania 

i nie powodowało to utraty gwaran¬ 
cji. Niestety, w którejś aktualizacji 
firmware'u opcja ta została zabloko¬ 
wana z powodu prób wykorzystywa¬ 
nia Linuksa do złamania zabezpie¬ 
czeń konsoli i uruchamiania pirackich 
kopii gier. 

Ciekawostka: Przez cały cykl życia 
konsoli wypuszczono tylko dwie od¬ 
świeżone wersje sprzętu - Slim oraz 
Super Slim. 

^Grafika: do 1080p 
^ Paleta kolorów: 32-bitowa 
£ Pamięć RAM: 256 MB 
£ MIPS: 10 240 
^ Polygony/s: 275 min 
^ Pojemność nośnika: < 50 GB 
^ Dźwięk: 256 kanałów 

Liczba dostępnych gier: 

ponad 780 

.dl 36 ffr 1:23 f 

Handheldy 
„Granie mobilne" to już standard, stopień złożoności konsol 
przenośnych w czasie tej generacji odczuwalnie wzrósł, a ofero¬ 
wane przez nie możliwości nie za wiele odbiegają od stacjonar¬ 
nych konkurentów, przynajmniej gdy mówimy o grafice 2D. Np. 

PSP Vita (premiera pod koniec 2011) miała pięciocalowy ekran, 
na którym wyświetlała grafikę w rozdzielczości 960 x 544, w po¬ 
nad 16 milionach kolorów. Tyle że jej sprzedaż (ok. 4 min sztuk) 

nie powala. Czyżby efekt konkurencji ze strony smartfonów? 

Playstation 
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Nintendo Wii 
Pr» prectiinu/yrh pnra7karh wn- 

ich kolejnych stacjonarnych konsol, 
Nintendo zachowało się niczym 
Bruce Lee, który w finale filmu 
„Droga smoka" dostawał łomot od 
Chucka Norrisa... aż nagle zupełnie 
zmienił styl walki, czym totalnie 
zdezorientował przeciwnika i go 
zwyciężył. Bowiem po niepowodze¬ 
niach N64 i GameCube'a Nintendo 
nagle zupełnie zmieniło swą filozo¬ 
fię. Przestała się dla niego liczyć 
liczba polygonów, MIPS-y, często¬ 
tliwość procesorów, maksymalna 
rozdzielczość, wyżyłowana jakość 
tektur i fotorealistyczna grafika 3D. 
Stąd parametry Wii, w porównaniu 
z konkurencją, były, jak by to deli¬ 
katnie wyrazić... mocno niedzisiej¬ 
sze. Postawiono natomiast na 
interakcję i przyjemność płynącą 
ze wspólnego grania. Ta prosta 
filozofia wprowadziła Wii na szczyt 
siódmej generacji i pozwoliła jej 
przekroczyć magiczną granicę 100 
min sprzedanych egzemplarzy 
(101,44 min). 

Choć idea bezprzewodowego kon¬ 
trolera reagującego na poczynania 
gracza jest znana jeszcze z poprzed¬ 
niej generacji (XaviXPORT z2004), to 
dopiero Nintendo i jego Remote, 

51 Wii Fit Plus IjE 

•ó ■vmr 

korzystający z kombinacji akcelerome- 
trów i detekcji podczerwieni do wykry¬ 
wania swojej pozycji w trójwymiarowej 
przestrzeni, pokazały, jak ogromny 
potencjał tkwi w tak niepozornym 
urządzeniu. Każdy, kto razem z kum¬ 
plem czy dziewczy ną(#) pograł chwilkę 
choćby w tenisa stołowego na Wii, 
potwierdzi - współ ne machanie czymś 

takim daje naprawdę wielką satysfak¬ 
cję. A że konsola kosztowała niedużo 
(249 $), oferowała na start 21 gier, ich 
biblioteka była największa spośród 
wszystkich konsol tej generacji (w su¬ 
mie ponad 1200 tytułów), a do tego 
umożliwiała uruchamianiegierzGame- 
Cube'a, to nic dziwnego, że - wsparta 

akcją reklamową o wartości 200 min 
dolarów - od momentu debiutu późną 
jesienią 2006 sprzedawała się jak tanie 
piwo w czasie juwenaliów. W Anglii 
przed świętami ludzie dosłownie bili 
się o Wii, bo popyt dramatycznie prze- 
u;y7ę7;>łpoH37 A 7aękor7or»a sukcesem 

Nintendo konkurencja w pośpiechu 
dołączała do swoich konsol urządzenia 
zbliżone działaniem do Remote'a (Ki- 
nect i PS Move). 

(*) Tak, to dość okrutny żart z mej strony. 

Ciekawostka: Pierwotna nazwa kon¬ 
soli to Revolution, ale niemal w ostat¬ 
niej chwili zmieniono ją na Wii, ponie¬ 
waż była krótsza i prostsza do wymó¬ 
wienia. Literki „ii" symbolizowały 
dwóch graczy albo dwa kontrolery 
konsoli. A do tego „wii" przypominało 
fonetycznie angielskie „we" (my) - co 
wykorzystano wsloganie reklamowym 
„Wii would like to play" czyli „chcemy 

się bawić". (Niektórzy twierdzą, 
że to także nawiązanie do 

'. ' *„weeee!", czyli okrzyku wyra¬ 
żającego dziecięcą, radosną 

ekscytację).Tym niemniej początko¬ 
wo tak wielu ludzi narzekało na nową 
nazwę konsoli, że szef amerykańskiego 
oddziału Nintendo ironicznie oświad- 
czyL„Chciałbym podziękować ludziom, 
którzy już pierwszego dnia wypowie¬ 
dzieli się dobrze o tej nazwie. Obu". 

Ciekawostka: Wszędzie poza Japonią 
do sprzedawanej konsoli dołączana 
była gra Wii Sports. CDAl 

SuperMarioTD-W o rl d 

^Grafika: do 576i 
Ą- Paleta kolorów: 24-bitowa 
^ Pamięć RAM: 88 MB 
# MIPS: 3080 
^ Polygony/s: > 100 min 
If* Pojemność nośnika: 8,54 GB 

Dźwięk: Dolby Pro Logic II 
^ Liczba dostępnych gier: ponad 
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Smartfony wkraczają do gry 
Choć historia smartfonów sięga niej włączyły się do wyścigu o pie- w 320 x 480 w 18-bitowej palecie barw). 

wczesnych lat 90. (pierwszy godny niądze graczy. Ale że dopiero w 2008 roku pojawił się 

tego miana, Simon, stworzony przez sklep z aplikacjami (więc i ogromnym 

IBM, pojawił się na rynku w... 1993), (*) W sumie to raczej od pierwszego iPho- wyborem gier), to uznałem, że to 36 stał 

to z punktu widzeń ia g racza zaczęły ne’a (2007), który miał dokładnie te same się pierwszym porządnym,smartfonem 

być sensowną platformą do grania 0growew parametry co wersja 36 (grafika dla graczy' 

dopiero odzieś w okolicach 2008, 
gdy debiutował i Phone3G(*) .Oczy¬ 
wiście graliśmy na telefonach już 
dużo wcześniej - niech podniesie 
rękęten, kto posiadając Nokię, nigdy 
nie odpalił Węża. Nie widzę! Ale do¬ 
piero od 2008 smartfony na poważ- 
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■ J co dalej?-pyta: Smuggler   

Trudno zdefiniować to, co właśnie trwa. Żyjący w okresie renesansu nie wiedzieli przecież, czym konkretnie 

charakteryzuje się odrodzenie. Wyraźnie widać to dopiero z perspektywy czasu. Na razie wiemy jedno: ósma generacja - 

która zaczyna się wraz z debiutem Wii U - jest nieco inna niż wszystkie dotąd. I niekoniecznie są to zmiany na lepsze. 

Po TOŻ pierwszy bowiem next-geny 
już w momencie premiery tak wyraź¬ 
nie odstawały możliwościami od 
istniejących komputerów. W tej ge¬ 
neracji tylko próbują nadrabiać dzie¬ 
lący je od pecetowych high-endów 

dystans. 

Do tego skończyła się epoka projek¬ 
towania specjalizowanych maszyn 
do grania. Aż dwie z trzech (i to te 
mocniejsze) to tak naprawdę pecety 
w konsolowych ciuszkach. W sumie 
zresztą cała ósma generacja to już 
zaledwie trzy stacjonarne urzą¬ 
dzenia. Reszta konkurencji - syste¬ 
matycznie zmniejszająca się wraz 
z każdym kolejnym pokoleniem - 
całkowicie przestała się liczyć. Jest 
tylko planktonem, hipsterską cieka¬ 
wostką bez żadnego znaczenia dla 
sytuacji na rynku. 

Dla mnie cała ta generacja robi 
zresztą wrażenie bardzo zachowaw¬ 

czej. Nie pojawiło się w niej nic, co by 
nas zaskoczyło. Niby są tu jakieś próby 
z rzeczywistością wirtualną itd. Ale 
sami sobie odpowiedzcie - czy jest 
w niej coś, co naprawdę was kręci, co 

radykalnie odmieniło wasze spojrze¬ 
nie na gry, wzniosło je na zupełnie 
nowy poziom? No chyba nie. Odnoszę 
wrażenie, że branża okopała się na 
zdobytych pozycjach, bojąc się 
wykonać odważniejszy ruch. Oczy¬ 
wiste jest, że to stan przejściowy. Ale 
jak długo potrwa i w jakim kierunku 
pójdzie rozwój konsol i kto będzie na 
jego czele? Tego obecnie nie wie nikt. 

Ba, pojawiają się nawet pytania, czy 
nie jest to jednocześnie generacja 
ostatnia... lub jedna z ostatnich. Przy¬ 
najmniej jeśli idzie o konsole w obec¬ 
nej postaci. Na te wszystkie pytania 
odpowiedzi jeszcze nie znamy. 
Wszystko się może zdarzyć i nic nie 
jest pewne. 

Jeszcze słowo prywaty: korzystając 
z okazji, dziękuję tym wszystkim, 
którzy cierpliwie czytali kolejne od¬ 
cinki tego tekstu przez blisko 3A roku. 
Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się 
napisać czegoś równie dużego. To 
zresztą najobszerniejszy tekst w hi¬ 
storii naszego czasopisma! Mam na¬ 
dzieję, że było warto, że wam się to 
dobrze czytało. 

Plankton ••• 
> © &o v Ci 

■ PlayJam GameStick (2013) - kon¬ 
sola wykorzystująca system operacyj¬ 
ny Android (4.2), ufundowana dzięki 
Kickstarterowi. Koszt - 80 $. 

■MOJO (2013)-kolejna androidowa 
konsola (And 4.2.2.) za 250 $. W 2015 
przeceniona do 149 $ i nadal #nikogo. 
■ Amazon Fire TV (2014) - DVD 
player i mikrokonsola w jednym za 
99 dolarów. Widać, że przeznaczono 
ją głównie na rynek amerykański, 

a bycie konsolą jest tylko jednym 
z„ficzerów",a nie podstawową funkcją. 

■ 2TE FunBox (2014) - co? Tak, natu¬ 
ralnie, też androidowa (And 4.3), ale za 
159 $, z menu najwyraźniej inspirowa¬ 
nym wyglądem Windowsa Phone'a. 

■ Nvidia Shield (2014) - działająca 
pod kontrolą Androida konsola prze¬ 
nośna mniej więcej dwa razy wydaj¬ 
niejsza od X360, ale za cenę zbliżoną 
do konsol obecnej generacji (w zależ¬ 
ności od wersji - 300-400 $). 



2012 
Nintendo Wii U 
Najnowsza konsola Nintendo, de¬ 
biutująca u schyłku roku 2012 (jej 
cenę ustalono na 299-349 $ w zależ¬ 
ności od zestawu), pierwsza z 8. ge¬ 
neracji, sprzedała się w ciągu trzech 
lat w 10 min egzemplarzy. Pamię¬ 
tając, jak niesamowite zyski przynio¬ 
sła jej poprzedniczka, Wii, a także 
porównując ze sprzedażą PS4 i XBO, 
powodów do napawania się dumą 
Nintendo raczej nie ma. 

Wii U to konsola o zdecydowanie 
słabszych niż konkurencja parame¬ 
trach, do tego z budzącym nader 
skrajne emocje tableto-kontrole- 
rem. Należy jednak pamiętać, że 
suche porównanie osiągów nie ma 
tu sensu - Wii też była dużo słabsza 
niż produkty Sony i Microsoftu, 
a przecież sprzedawała się świetnie. 
Potrafiła bowiem przekonać do 
siebie gracza czymś innym niż tylko 
brutalną mocą obliczeniową. Mowa 
o zupełnie innym podejściu do ga- 
mingu (patrz: mój tekst z CDA 
12/2015). Problem w tym, że konku¬ 
rencja szybko odrobiła tę lekcję 
(kontrolery Move i Kinect), a moim 
zdaniem Wii U brakuje świeżości 
i uroku jej poprzedniczki. Dodaw¬ 

szy dość niewiele gier w pełni wyko¬ 
rzystujących jej możliwości(*), nie 
dziwię się, że tym razem Nintendo 
przegrywa z konkurencją. Choć 
oczywiście nie należy skreślać tej 
konsoli - ona nadal oferuje rzeczy, 
których konkurencja w momencie 
premiery nie miała. Np. rozgrywkę 
na dwóch fizycznych ekranach i in¬ 
terfejs dotykowy. 

{*) Choć wsteczna kompatybilność z Wii 

troszkę ów brak niweluje, ale przecież nie 

po to się kupuje nowe konsole, by grać 

w stare gry... 

Ciekawostka: Nintendo w 2016 
(możliwe, że już na targach E3) zapre¬ 
zentuje zupełnie nową konsolę o ko¬ 
dowej nazwie NX, prawdopodobnie 
pozbawioną napędu optycznego - 

gry mają być ładowane z kart pamię¬ 
ci - i o mocy zbliżonej do PS4 i XBO. 

O konkretnych parametrach tego 

urządzenia na razie oficjalnie nic nie 
wiadomo, zatem pytanie, „czy to 
będzie początek dziewiątej generacji, 
czy też tylko nowe otwarcie w obrę¬ 
bie ósmej?", na razie też pozostaje bez 
odpowiedzi. 

$ Grafika: do1080p 

Paleta kolorów: 24-bitowa 

^ Pamięć RAM: 2 GB 

MIPS: 15 000 
& Polygony/s: do 100 min 

^ Pojemność nośnika: 25 GB 
^ Liczba dostępnych gier: >200 
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2013 
Sony Playstation 4 
Pierwsze „mające ręce i nogi"pogło¬ 

ski o nowej konsoli Sony pojawiły się 

w 2012, oficjalnie zapowiedziano ją 

w lutym 2013, ale na jej premierę 

czekaliśmy aż do schyłku tegoż roku. 

Będąca, podobnie jak XBO,„pecetem 

w konsolowych szatkach", w cenie 

399 $, pojawiła się praktycznie w tym 

samym czasie co XBO i pod każdym 

względem zrobiła lepsze pierwsze 

wrażenie niż konkurent. Sercem PS4 

jest 8-rdzeniowy, 64-bitowy układ 

oparty na mikroarchitekturze Jaguar, 

taktowany zegarem 1,6 GHz. Za wy¬ 

świetlanie grafiki odpowiada układ 

AMD Radeon o mocy obliczeniowej 

1,84 TFLOPS. (Dla porównania kon¬ 

kurencyjny XBO„wyciąga"jakieś 1,18 

TFLOPS). Dostępne są wersje z dys¬ 

kami 500 GB i - od niedawna - 1 TB. 

Aż milion sztuk rozeszło się w cią¬ 
gu pierwszych 24 godzin, choć 

oczywiście tej dynamiki sprzedaży 

PS4 długo nie utrzymała. Obecnie 

mówi się o 29 min sprzedanych PS4. 
Jak na dwa lata życia - w sumie cał¬ 

kiem nieźle, a do tego konkurencja 

została wyraźnie w tyle. 

Ciekawostka: Dzięki funkcji Remote 

Play możliwe jest granie na PS Vita 

w gry z PS4.„Czwórka" generuje roz¬ 

grywkę, a następnie przesyła ją na 

wyświetlacz Vity. Prawie bez laga. 

ił Grafika: maks. 1080p 
ił Paleta kolorów: 32-bitowa 
£ Pamięć RAM: 8 GB 

ił MIPS: ok. 50 000 
^ Polygony/s: 1,6 mkl 
^ Pojemność nośnika: 50 GB 

$ Liczba dostępnych gier: ok. 
340 

2013 
Xbox One 
Istnienie Xboksa One zostało oficjal¬ 

nie potwierdzone wiosną 2013, choć 

o następcy X360, zwanym roboczo 

Durango (albo Xbox 720), mówiło się 

już od 2012. Oficjalny debiut miał 

miejsce w listopadzie 2013.1 chyba 

nie było to takie „wejście smoka", jak 

sobie jego twórcy wymarzyli. Dlacze¬ 

go? Moim skromnym zdaniem sukces 

X360 sprawił, że Microsoft chyba 

troszkę„odleciał"przy projektowaniu 

XBO i postanowił chwycić zbyt 
wiele srok za ogon, tworząc coś, co 
między innymi miało służyć do 
grania. A głównie robić za domowe 

centrum multimedialne. Niby żadna 

nowość, bo już PS2 miało podobne 

ambicje i przecież dobrze na tym 

wyszło, ale tutaj chyba troszkę pogu¬ 

biono się w proporcjach i balansie 

owych funkcji. Do tego fatalny zda¬ 

niem wielu design i rozmaite wpadki 

marketingowej) sprawiły, że debiut 

XBO był... jakby to ująć... raczej mało 

spektakularny. 

W bebechach XBO, podobnie jak 

w PS4, tkwią układy AMD - i 8-rdze- 

niowe CPU, i karta graficzna Radeon. 

XBO teoretycznie może generować 

obraz nawet w 4K, w praktyce jednak 

większość tytułów działa w 720p, 

a tylko nieliczne oferują wyższą 

rozdzielczość. Do tego ludzie byli 

początkowo „uszczęśliwiani" dołą¬ 

czonym do zestawu Kinectem, co 

znacznie podnosiło cenę całości 

^ Grafika: maks. 1080p 
ił Paleta kolorów: 32-bitowa 
U Pamięć RAM: 8 GB 
Ił MIPS: ok. 56 000 

If- Polygony/s: 1,75 mld 

$ Pojemność nośnika: 50 GB 

if- Liczba dostępnych gier: ok. 
480 

(499 $). Microsoft tłumaczył, że to 

jest integralny element konsoli i ina¬ 

czej się nie da. 

Po jakimś czasie (czerwiec 2014), gdy 

zapewne analitycy sprawdzili, jak się 

nowa konsola sprzedaje i jakie są 

trendy tego parametru, okazało się, 

że się da. XBO bez Kinecta jest tańszy 

o 100 $, a rdzeń procesora, domyślnie 

przeznaczony wyłącznie do obsługi 

kontrolera ruchowego, teraz zwięk¬ 

sza możliwości konsoli. 

W 2015 Microsoft mozolnie odrabia 

wizerunkowe straty, m.in. ogłaszając 

częściową wsteczną kompatybilność 

XBO z X360. Będzie możliwe granie 

w niektóre gry z X360 na XBO dzięki 

emulacji. (Lista dostępnych w ten 

sposób tytułów nie jest może impo¬ 

nująca, ale na pewno dłuższa niż lista 

gier z PS3, które obecnie da się w ten 

czy inny sposób uruchomić na PS4. 

Co? Tak, to sarkazm). Do dziś zaku¬ 
piono nieco ponad 14 min sztuk 
Xboksa One. 

Ciekawostka: Zgodnie z niepisaną 

tradycją nowa konsola Microsoftu 

w Japonii praktycznie nie istnieje. 

W pierwsze cztery dni od 

premiery sprzedano tam nie¬ 

całe 24 tysiące egzemplarzy XBO 

(w przypadku PS4 były to 322 000 

sztuk w połowę krótszym czasie). 

W czerwcu 2015 w ciągu jednego 

tygodnia ze sklepowych półek zdjęto 

STO pudełek z XBO (w tym samym 

czasie PS4 zostało zakupione przez 

blisko 11 000 Japończyków, a Wii U - 

ponad 16 000). Nawet leciwa PS2 

sprzedała się w tym samym czasie 

prawie trzy razy lepiej... |CDA| 

(*) Microsoft strzelał sobie samobóje raz za 

razem, ogłaszając, że np. trzeba się będzie 

regularnie logować do sieci w celu spraw¬ 

dzenia oryginalności zainstalowanych gier, 

że będą utrudnienia ze sprzedażą używek 

itd., itp. Potem - widząc wściekłość graczy 

- szybko się z tych zapowiedzi wycofał. 

Złośliwcy twierdzili, że nic tak nie napędzało 

sprzedaży PS4 jak kolejne oświadczenia 

Microsoftu. Post factum dostrzegł to Phil 

Spencer, szef działu odpowiedzialnego za 

Xboksa. Powiedział: „Straciliśmy zaufanie 

naszych lojalnych klientów. Nieważne, czy 

chodziło o stałe połączenie z siecią, gry 

używane, cżyjakąkolwiek inną funkcję - oni 

przestali wierzyć, że są najważniejsi podczas 

podejmowania decyzji". 


